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SECUNZII" RUGBYULUI ROMÂNESC
ROMANIA B

PETER 
SABAU (12)

CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ §1 SPORT

SEVER EXAMEN
MATEESCU O)

FUGIGI (6) PROSI (8) POP (7)
POSTOLACHE (4) DARABAN (5)

CIORNEI (1) Gb. MIRCEA (Z) DINU (8)

r <’ •
Astăzi, cu începere de la 

ora 15, pe stadionul Dinamo, 
va avea loc meciul de rugby 
ROMANIA B-FRANȚA B. lată 
formațiile (în paranteze, nu
merele de pe tricouri) :

Arbitru : GEOFFREY FENN (Marea Britanle)
LASSERRE (3) DARGELES (-) BEM GA MAS CO (1)

DAUGA (5) ESTEVE (O
CARRERE (7) ROSSIGNOL (S) DARBOS (O 

D UMAR TIN O)
BARTHES (10)

DOURTHE (13) LUX (12)
QUERILHAC (14) SILLIERES (U)

MAGOIS (15)
FRANJA B

La telefon, hotelul BRADUL

CRONICA UNEI ZILE

Domide ți Lucescu 
urmăriți de

adversari la o partidă de... biliard, 
Deleanu

noscuta lui forță de carac
ter, și-a impus-o, iar eu 
am... contrasemnat cu plă
cere- Cum 81 kg este greu
tatea optimă a lui DAN. 
greutatea la care este stăpin 
absolut pe fiecare șuviță de 
mușchi, cele două kg exce
dentare l-au hotărît pe fun
dașul nostru central să re
nunțe la... păstrăvul 
seară, sau la șunca de di
mineață".

de

STEAUA ÎNVINGE PE DINAMO 
LA... BILIARD

BRAȘOV, 8 (prin 
la trimisul nos-

POIANA 
telefon de' 
tru special). O nouă zi in 
inima munților. Pentru cei 
care se așteaptă ca aici să 
se petreacă zi de zi, sau 
chiar oră de oră, numai 
fapte senzaționale, rîndurile 
de față le vor procura, nu 
ne îndoim, o decepție. Pen
tru că la •.cartierul general" 
al tricolorilor viața. și-a con
tinuat cursul ei normal, fără 
virtejuri spectaculoase sau 
palpitații.

Așa stind (din fericire) lu
crurile ne-am gindit să con
sacram rîndurile de față 
cronicii obișnuite uneia din 
obișnuitele zile ale tricolori
lor dinaintea celui mai im
portant examen al carierei 
lor fotbalistice- Și cum cro
nica unei zile obișnuite se 
ocupă de o serie de lucruri 
mici, amănunte cu, de obi
cei, mai mică semnificație, 
vom începe prin a consemna 
faptul că...

momentul ând colegii 
mincau l-am întrebat pe 
Tomescu cum se explică 
baterea de program" • a 
pidistului.

„Este o „abatere* de
mirat pe care DAN, cu recu-

săi
dr. 
„a- 
ra-

Este bine cunoscută fru
moasa rivalitate sportivă 
care domnește de ani de zile 
între puternicele 
bucureștene Steaua și 
namo. La Poiana Brașov, 
tradiționala concurență 
făcut loc pînă și la o partt- 
dă de amuzament la masa 
de biliard. Deși in „for. 
mații“ disproporționate nu
meric — Steaua cu un sin
gur jucător: Sătmăreanu- 
Dinamo cu doi ,.D*: Du- 
mitrache și Dinu, meciul a 
fost ciștigat de... Steaua- 
Sătmâreanu s-a dovedit 
adevărat artist geometru 
tacului.

.J-a biliard ne bateți

cluburi 
Dl-

$i-a

:U

un 
al

DAN POSTEȘTE

Nu intens, nu toată ziua, 
deci nu face „post negru", 
ci sare cite o masă, dimi
neața sau seara. Văzindu-l de 
citeva ori pe lingă mese în

STH

Duminică 9 noiembrie 1969

RODNIC DECENIU LA ȘCOALA SPORTIVA NR. 2

Cu prilejul sărbătoririi a 18 ani de la înființare, 
din București a fost deschisă o interesantă și originală expoziție 
cupe, medalii. afișe etc.) cucerite de reprezentanții acestei unități 
tașă pe țară. în fotografie, un colț al expoziției.

seditil Școlii sportive nr. '2, 
de trofee (insigne, 
de invățămint, frun-

Foto : Theo MACARSCHI

ASA S-A SMNAI „ACTUL Df NASTLBL“
iJUBILEU

I
I

D nat 
tere* al

au trecut 
de cînd s-a 
„actul de 

școlii care

zece 
sem- 
naș- 
avea 

să devină cu adevărat o 
pepinieră și un laborator 
al sportului nostru 
performanță.

Cum a fost în
(Continuare in pag. a t-a)
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Marius POPESCU
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Terenul din Poiana Brașov este 
continuă pregătirile

vreme ? Cum au fost în
ceputurile acestui drum 
ce se arată azi atit de 
Deted ?

In mod oficial. Școala 
sportivă 
pitală a 
fn
Dar 
mai

- tăți 
perimentat 
educației fizice în cadrai 
unui liceu. Aceasta 
întîmpla la 
sarab“. 
program de educație 
zică și cu secție sportivă.

Primele rezultate ară- 
I tau cu prisosință că

nr.
fost
1959-

își are obirșiile

2 din Ca 
înființată 
In vară.anul

ea
departe, în două uni- 
școlare unde s-a ex- 

introducerea

se
Ba-
cu 
fi-

..Matei 
Intîiui liceu

școala sportivă este 
rios 
țiile noilor 
sportului din 
Totul 
1957. începuturile, 
gur. 
Nu erau bani, 
bază materială, 
mul oamenilor 
cel mai de preț avut. Și 
astfel, timid, au început 
să apară primele - rezul
tate, 
mulți 
spre 
fața

impe- 
condi- 

i ale
necesară în < 

sarcini 
România, 

se leagă de anul 
desi- 

ușoare. 
nu exista 
Entuzias- 

era, însă,

n-au fost

Pașii 
copii 

secția 
acestor

a tot mai 
se îndreptau 
sportivă- în 
cerințe, în

(Continuare in pag a 3-a)

Surprizele continuă

acoperit de nea, însă tricolorii — în bună dispoziție 
Fotografii de Aurel NEAGU

POIANA BRAȘOV, 8 
(prin telefon). Reluarea 
campionatului național a 
prilejuit, din nou, dispute 
aprige pentru 
puse în joc.
s-au

COMPETIȚII • COMPETIȚII • COMPETIȚII • COMPETIȚII • COMPETIȚII
CROS: CAMPIONATELE NAȚIONALE

Pe traseul de la serele parcului 
Herăstrău (șoseaua Nordului) are 
loc astăzi ultima competiție ofi
cială a sezonului atletic 1969, fi
nalele campionatelor republicane 
de cros, individual și pe echipe. 
Cele șapte probe ale întrecerilor 
se desfășoară după următorul 
program : ora 10,00 junioare mici 
— 1 000 ...........
— 2 500 
mari — 
mari —
— 6 000 
2 000 m, 
m.

HALTERE :
TREI RECORDURI ÎN PRIMA ZI A CAMPIONATULUI PE ECHIPE

VOLEI

I
I
I
I
I
I
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ORADEA, 8 (prin telefon), 
sala Armatei din localitate 
Început campionatele naționale 
haltere pe echipe, la care parti
cipă un număr de 17 formații. în

In 
au 
de

m, ora 10,30 juniori mici 
m, ora 11,00 junioare 

1 500 m, ora 11,30 juniori 
4 000 m, ora 12,00 tineret 
m, ora 12,30 senioare — 
ora 13,00 seniori — 10 000

IN AVANPREMIERA ETAPEI

în sala Giulești s-a disputat 
partida dintre divizionarele fe
minine I.E.F.S., si C.P.B. Deși 
conduse în fiecare set. studen
tele, cu o mișcare foarte bună 
în linia a doua și cu un blo
caj care nu a greșit nimic, au 
reușit să învingă detașat o 
echipă care a luptat mult. 
Așadar, scor 3—0 (10, 8, 10), 
pentru I.E.F.S. S-au remarcat 
Marcela Pripiș, Maria Cengher. 
Doina Ioneci de la învingătoa
re și, respectiv, Mihaela Vlă- 
deanu și Ileana Dulău. Au con
dus bine R. Farmuș — O. Geor
gescu (București).

V. SĂNDULESCU — coresp.

Campionatele de cros sînt con
siderate criteriu de selecție pentru 
formarea loturilor republicane In 
vederea Crosului Balcanic din 
martie 1970, de la București.

Studentele înscriu încă un 
coș (fază din meciul Poli
tehnica—Progresul).

Foto: V. BAGE AC

BASCHET:

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
PROGRESUL 101—51 (59—20)

Etapa de baschet a diviziei A a 
fost deschisă de meciul feminin 
Politehnica București — Progre
sul. Au ciștigat studentele cu 
101—51 (59—20).

Diferența de valoare a fost netă 
In avantajul studentelor, care au 
realizat performanța de a depăși 
-suta". învingătoarele s-au impus 
prin circulația precisă și rapidă a 
balonului, prin pătrunderi per
pendiculare pe coș. Progresul a 
prezentat o echipă nesigură în 
apărare șl cu pivoți lipsiți de 
forță în pătrunderi. .Punche-uril" 
echipei Politehnica. 
Savu și Bogdana 
Diaconescu, au rea
lizat cite 24 de co
șuri. S-au mal re
marcat de la învin
gătoare Cornelia 
Taflan șl Ileana 
Ghiță, respectiv 
Braga (13) șl 
Popescu (10). 
condus bine S.
loti și I. Șerbă- 
nescu.

T. NASTASE 
coresp.

Ecaterina

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

Azi, In divizia B : METALUL 
BUCUREȘTI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI

JOCURI AMICALE ÎN CAPITALA

u un deceniu in urmă, în 
rețeaua mereu mai vastă a 
școlilor din țara noastră, îs’ 
făcea apariția de sine stătă
toare o unitate cu un profil 
aparte : Școala sportivă nr. 2

din București. Creată din necesitatea 
unei mai bune îmbinări a sportului cu 
învățătura, ca și din aceea de a s» 
constitui o pepinieră inedită a viito
rilor performeri ai stadioanelor, noua 
școală, asemeni celorlalte surate ale 
ei înființate în aceeași perioadă, și-a 
semnalat în scurt timp prezența în pei
sajul sportului românesc.

Cu un entuziasm al corpului didactic 
și al elevilor care s-a dovedit mai 
puternic decît dificultățile materialo 
inerente unui început de drum. Școala 
sportivă nr. 2 s-a făcut cunoscută si 
apreciată încă din primul an al exis
tenței și activității sale.

Anii care au urmat au consolidat 
și amplificat succesele din etapa debu 
tului, drumul scolii fiind continuu ascen
dent, ceea ce se poate remarca și din 
faptul că de la 80 de grupe cu 1200 
c'e elevi în 1959 s-a ajuns în acesl an 
de învățâmînt la 166 de grupe cu 3250 
de elevi, practicînd 20 de ramuri

I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I

prima zi a întrecerilor s-au înre
gistrat trei recorduri naționale la 
cat. 52 kg, autorul lor fiind Ion 
Hortopan (Olimpia Buc.): 97,5 kg 
la împins, 112,5 kg Ia aruncat, 
293 kg la total. Pe locul 2 
această categorie s-a clasat 
Ciobanu (Dunărea Galați)

la
C. 
cu

247.5 kg, urmat de Ștefan Laslo 
(Dacia Oradea) cu 235 kg. Iată 
rezultatele la celelalte categorii. 
56 kg. 1 E. Covaci (Dacia Oradea) 
305 kg, 2. M. Grigoraș (Steaua)
282.5 kg 3. P. Bostan (Rapid) 
270 kg. 60 kg: 1. V. Bădescu (Ra
pid) 347,5 kg, 2. A. Toma (Steaua) 
315 kg, 3. T. Apostol (Progresul) 
310 kg. 67,5 kg: 1. F. Balaș 
(Steaua) 370 kg, 2. D. Niculescu 
(Steaua) 355 kg, 3. Gb. Ienciu 
(Progresul) 340 kg.

După prima zi pe primul loc 
se află echipa Steaua cu 7 p. 
Campionatul continuă cu desfășu
rarea întrecerilor la categoriile 
75 kg. 82.5 kg, 90 kg. 110 kg șl 
supergrea (+110 kg).

ILIE GHIȘA-coresp.

punctele 
Partidele 

desfășurat pe un 
timp friguros, dar propi
ce hocheiului. în prezen
ța a foarte puțini specta
tori. Devenind parcă tra
diție, și în etapa de sim- 
bătă surpriza n-a putut 
fi evitată. De data aceas
ta, studenții de la I.P.G.G. 
au fost autorii rezultatu
lui surpriză, terminînd la 
egalitate cu Avîntul 
Miercurea Ciuc.

DINAMO — TIRNAVA 
5-1 (1—1, 3—0, 1—0)

Partida de dimineață a 
fost destul 
șl s-a încheiat cu victo
ria clară a dinamoviștllor, 
deși aceștia au jucat mal 
reținut, menajîndu-se pen
tru întîlnirea de milne 
(n.r. azi) cu Steaua. Par
tenerii de Joc au evoluat 
cu mult curaj, depunind 
o dîrză rezistență. Au 
marcat : Huțanu (min.
13). Florescu (min. 21), 
Boldescu (min. 30). Ciobo- 
taru (min. 35). Axinte 
(min. 47), respectiv, 
Gyorgy (min. 16). Satisfă
cător arbitrajul cuplului 
bucureștean N. Marin — 
Gh. Mureșanu.

AVÎNTUL 
2-2)

de animată

LP.G.G.
3-3 (0-0, 1—1,
In revenire de formă, 

geologii au fost 
sari dificili pentru redu-

adver-

In cadrul etapei a XII-a a 
campionatului diviziei B la 
fotbal . se va disputa în Capi
tală derbiul seriei I între echi
pele bucureștene Progresul șt 
Metalul. Partida este așteptata 
cu viu interes, deoarece se 
întîlnesc echipe care emit cele 
mai mari pretenții de a se 
număra printre divizionarele 
A. Meciul va avea loc pe sta
dionul Metalul (Pantelimon). 
cu începere de la ora 11.

In București, tot în cadrul 
seriei I. Sportul studențesc va 
primi replica Metalului Tirgo- 
vlște. Jocul se va disputa pe 
stadionul Politehnica, de la 
ora 11.

Echipele bucureștene Rapid 
șl Steaua au furnizat, sîmbătă, 
pe stadionul Giulești, un meci 
în genere plăcut, Au ciștigat 
militarii cu 3—0 (0—0). In 
prima repriză ambele forma
ții s-au angrenat intr-un joc 
anost, fără perspectivă.

In repriza a doua,
înscrie, prin Dumilnu 
(min. 57). Militarii joacă 
continuare toarte dezit 
exercitind intri 
toarte puternică 
poarta rapidistă 
riculuase în 3 
anunță golurile 
Voinea (min. 63). după ce a 
driblat și portarul, și Vigu 
(min. 75), D, Graur

Steaua 
III 
în 

dezinvolt, 
min. 58—61 o 
presiune la 
(5 șuturi pe- 
min.), care 

următoare :

Prilej util pentru antreno
rii lui Dinamo să controleze 
.pulsul*4 jucătorilor rămași la 
dispoziția lor și pentru Jiul, 
cu efectiv complet, aflat 
înaintea unei deplasări tn 
R.D.G. Partida, amicală a ofe
rit momente de spectacol, 
punctate favorabil de cele 7 
goluri a căror fructificare re
flectă aproape fidel perioadele 
de dominare. Scor 4—3 (3—1) 
pentru Dinamo București. Go
lurile au fost semriate de Doru 
Popescu (min. II, cel mai fru
mos gol). Sălceanu (min. 13 ș’ 
26) șl Frățilă (min. 74) pentru 
Dinamo, respectiv Naidin 
(min. 27). Marinescu (min 57 
și Ion Constantin (min. 87)

Radu Tlmofte

tabila formație din 
Miercurea Ciuc, căreia 
i-au smuls un punct pre
țios. N-a lipsit mult ca 
bucureștenii să termine 
învingători. Avîntul a lă
sat impresia că-și rezervă 
forțele pentru intîlnirea 
decisivă, pe care o sus
ține, în ultima etapă, cu 
Agronomia Cluj, în lupta 
pentru locul 2. In final, 
cînd s-a văzut la un pas 
de eșec, a sporit' efortul, 
reușind să egaleze cu 5 
min. înainte de sfîrșitul 
partidei, au inscriș : Bă- 
lăneanu (min. 26), Bianu 
(min. 48). T 
54) pentru 
Bașa (min. 
(min. 42 și 
Avîntul. Au
M.

I
I
I
I
I

Mantea (min. 
studenți și 
40), Csiszer 

i 55) pentru 
condus bine 

Presneanu (Buc.) șl 
Gii. Tașnadi (M. Ciuc).
STEAUA — AGRONOMIA
CLUJ 6—4 (2—0, 3—1, 1-3)

Au marcat : Szabo (min. 
1). Corduban (min. 4), Fo- 
dorea (min. 32), loniță 
(min. 40), Kalamar (min. 
36. 59) pentru Steaua șl 
Er6s (min. 29), Bartha 
(min. 43). Texe (min. 43, 
47) pentru Agronomia.

Duminică au loc urmă
toarele partide : Tîrnava
— I.P.G.G. (dimineața), 
Avîntul Miercurea Ciuc — 
Agronomia Cluj și Steaua
— Dinamo (după amiază).

C. GRUIA 
coresp. principal

I

I
I
I
I
I
I
I
I

de elevi, practicînd 
sportive.

Acum, la împlinirea 
la semnarea actului juu vc uusivic,-, 
se poate spune, fără ezitare, că $.S. 2 
a validat, în mod fericit, ideea de Io 
care s-a pornit inițial, a confirmat 
speranțele ce s-au pus în ea ca unitate 
etalon a sportului școlar, capabilă sâ 

igâteascâ si să furni- 
lor și asociațiilor sportive

unui deceniu do 
său de naștere,

selecteze, să pregătească 
zeze cluburili ’ ______
de performantă elemente talentate, de 
mare perspectivă, în același timp bine 
instruite pe plan intelectual. O atestă 
— în principal — cei peste 300 de 
foști elevi ai scolii care activează astăzi 
in eșalonul de performanță al spor
tului românesc (sub culorile marilor 

Dinamo,
tului 
cluburi de la noi : Steaua, Dinamo, 
Rapid, Progresul, Universitatea Bucu
rești, Universitatea Timișoara și altele) 
și dintre cere unii (Gh. Zamfirescu, 
Dinu Piștalu, Cristina Balaban, Angel 
Șoptereanu, Mircea Lucescu, Ciislian 
Gațu) s-au impus prin valoarea lor 
nu numai în competițiile interne, ct și 
în întrecerile internaționale. Dar la tel 
ca și aceștia, în anii trecuji, mulji 
aiji elevi ai școlii bat. acum ia porțiis 
consacrării (după opinia unanimă, circa 
350 dintre ei sînt de mare perspectivă, 
20 fiind de-acum incluși în programul 
de pregătire pentru Jocurile Olimpice).

Bilanțul cu care Școala sportivă 
nr. 2 se prezintă la capătul primului 
său deceniu de existență (și din care 
noi ne limităm a reproduce numai ci- 
teva cifre și fapte mai semnificaliva) 
o recomandă cu prisosință printre frun
tașele unităților de acest gen din în
treaga țară. Și aceasta se explică prir» 
faptul că, pe lingă îndrumarea și spri
jinul direct al Ministerului lnvățămîn- 
tului și Consiliului Național pentru Edu 
cajie Fizică si Sport, de care bene
ficiază și celefalte școli sportive, școala 
cu nr. 2 din București se bucură de 
un excelent colectiv de pedagogi, de 
o conducere competentă și entuziastă, 
ca și de un comitet de părinți cu inii 
fiative dintre cele mai lăudabile și cu 
o contribuție substanțială la asigurarea 
condițiilor materiale necesare bunei 
funcționări a acestei unități.

De altfel, colaborarea fructuoasă 
între toți acești factori reprezintă che-

I
I
I
I
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din București va cunoașle și în viitorul I deceniu de existență o dezvoltare co
respunzătoare, va oferi sportului româ
nesc noi generații de performeri.

C. F1RANESCU

I

1
care 
fosi 

de echipa 
XJncrainene 

foto j IASS

Cartlngul se bu
cură de mare popu
laritate In Uniunea 
Sovietică. în foto
grafie : un aspeci 
de la campionatul 
unional de carting 
organizat in orașul 
Grozno-, In 
primul loc a 
ocupat 
R.S.S.

0 BOMBĂ PAȘNICA, 
DAR PUTERNICĂ
• Echipa de rugby 

XV a Angliei face an
trenamente in comun! 
• „Leii« au antrenor, 
antrenor adjunct, ad
ministrator și... decon-' 
teavă cheltuielile de 
călătorie ! • Rugbj’ul
(ipocrit» a murit — 
trăiască rugbyul ! • 
Adio diletantismului și 
plezirismulul.

(Amănunte în pag. a 
1 a)

I între toți acești factori reprezinlâ che
zășia sigurâ câ Școala sportiva nr. 2
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întilnire cu caravana de cămile

străină de fiecare

AUTOMOBIL

țării.
start în 
a avut 

Uganda 
destul

traver- 
loc la 

și Con
de co- 
țintind

IK[1 Si fl mSW IN MU!

face mare 
vîlvă în jurul unor caravane, 
echipate și susținute de di
ferite firme automobilistice, 
care se încumetă să înfrun
te drumurile „continentului 
negru". Există și o compe
tiție oficială — Raliul Sa
fari — renumită prin duri
tatea sa, ai cărei învingători

Package-tour in dublu sens!
„Package-tour", cu toată 

titulatura sa anglo-saxonă 
(citește t păchegi-tur și nu 
pecheș-tur, cum mai zic unii, 
nu departe de a spune chiar 
peșcheș-tur!) este de fapt o 
ingenioasă creație româneas
că a responsabililor A.C.R. 
(de filiație O.N.T.). Ei au in
tuit cu simț practic preocu
parea oricărui turist automo
bilist din lume de a scăpa 
de grija cazării și a mesei 
în aventurile sale pe șoselele 
internaționale.

Așa s-a născut ideea A.C.R. 
de a invita mai multe auto
mobil (și touring)-cluburi eu
ropene să-și trimită membri 
în vacanță spre România, ab- 
solvindu-i de necazurile zil
nice ale căutatului unui cul
cuș sau unei mese de prinz. 
Lăsînd itinerarul la îndemî- 

' na și fantezia auto-turistu- 
lui, A.C.R. — pe baza soli
citării și a preferințelor — 
asigură sejururile de etapă, 
scutind de eforturi pe ex
cursionist.

! c?Tpe'tenTonuT^o- ' 
. a.C.R. — în cuno- 
de cauză — își per

mite să sugereze aulomobi- 
liștilor străini trasee avanta
joase, în care utilul se îm
bină cu plăcutul. Așa se face 
că noile și splendidele ho-

teluri din Arad și Turnu Se
verin — pentru a da numai 
aceste exemple — au obținut 
în tot sezonul de vară un 
incredibil (și profitabil) flux 
de turiști.

La avantajele rezervărilor 
anticipate se adaugă 
și tentanta primă de 
nă oferită, precum și 
ciile stațiilor fixe sau 
nilor de intervenție și 
nare.

Ingenioasa invenție - 
tru care A.C.R. merită 
citări — a fost evocată, 
și favorabil comentată
prilejul Congresului de la 
București al Alianței Inter
naționale Turistice. Nu ne ră- 
mîne decît să nădăjduim că, 

'impresionate de rentabilitatea 
acțiunii „package-tour", de 
forța ei de atracție asupra 
auto-turiștilor (mai comozi 
sau mai puțin descurcăreți 
sau mai prudenți) alte orga
nisme străine de turism sau

școabelor-tiranți, mufelor, col- 
țarelor, colierelor etc.

Pentru a permite scurge
rea apei, acoperișul trebuie 
să aibă un unghi de înclina
re de 5—10 grade, și să fie 
montat la rețeaua zăbrelită 
cu ajutorul unor tiranți. Ma
terialele folosite la acoperiș 
pot fi : tablă de fier ondu
lată sau plană, asbociment 
etc. Pentru podea se reco
mandă ’ asfaltul ori dalele 
prefabricate (de 40X40 cm) 
dispuse la suprafața pămîn- 
tului, fără fixare definitivă. 
Ușa poate avea două părți 
articulate prin balamale la 
tiranții verticali și prevăzută 
cu sistem de închidere.

Există posibilitatea ca atît 
fierul cornier cît și țeava, 
adică întreaga construcție 
metalică, să fie înlocuite cu 
lemn fasonat și tratat în 
prealabil cu soluție contra 
incendiului, iar tălpile să se 
fixeze în pămînt prin niște 
ancore. Dacă locul unde se 
amenajează garajul permite 
acest lucru, se poate preve-

Automobil Clubul Român 
și-a manifestat intenția de 
a veni în sprijinul membri
lor săi, înlesnindu-le posibi
litatea să-și construiască ga
raje simple, practice și eco
nomice. Iată de ce serviciul 
tehnic al A.C.R. a 
interes și a trimis 
zare organelor de 
Consiliului popular 
București o propunere de ga- 
raj-tip, elaborată de tehni
cianul bucureștean Alexan
dru Aron. Aprobarea acestei 
propuneri și intrarea ei în 
execuție ar rezolva convena
bil una dintre importantele 
probleme ce s-au ivit o dată 
cu creșterea 
autoturisme.

Construcția 
rajului-tip o 
țea zăbrelită de corniere 
L 30x30 sau țeava de fier 
cu diametrul de 40 mm, pe 
care se fixează pereții exte
riori și interiori (de despăr
țire între compartimente) cu 
ajutorul unor urechi metali
ce sudate de rețea sau cu

primit cu 
spre avi- 
resort ale 
municipal

versarea Saharei. Această 
mașină avea să poarte ma
tricola OB (adică „Zero 
București"), proprietarul ei, 
Bibescu, fiind primul român 
care a înscris un automobil 
în circulația

Adevăratul 
sarea Africii 
granița între 
go. înaintau
mod spre nord-vest, 
să străbată Africa Centrală 
și să ajungă la Lacul Ciad. 
Dar, deodată, 
rămas 
Sandu, 
..mină 
pentru 
Bibescu 
pus în funcțiune sculele ate
lierului portabil și din foile 
de arcuri ale camionetei a 
croit suspensii pentru mașina 
avariată. Apoi camioneta a 
fost abandonată.

Drumul a continuat, cu pe
ripeții și cu situații drama
tice, în diagonala Ciadului, 
Nigeriei și Algeriei, peste 
nesfîrșitele întinderi ale Sa
harei. în primăvara lui 1929, 
se găseau în Maroc. învin
seseră furtunile de nisip, 
arșița, malaria, scăpaseră cu 
bine 
turii 
nele 
rea 
prin
Paris. Impresionată de aceas
tă reușită, reprezentanța Pac
kard din Franța a expus au
tomobilul, schița expediției 
și fotografiile celor trei ro
mâni în vitrinele magazinu
lui său de pe Champs Ely- 
sees. La începutul toamnei, 
expediționarii călcau din nou 
pe pămintul României. Se 

^cursese un an de la pleca
rea lor spre Africa.

„.Așa s-a încheiat această 
aventură automobilistică, în
treprinsă cu peste patru de
cenii în urmă și evocată de 
curînd, la o ceașcă de cafea, 
de mecanicul pensionar Ale
xandru Amariei, pe balconul 
casei sale de la Posada, pe 
Valea Prahovei.

Packaruul a 
fără suspensii. Nea 
om descurcăreț și 

de aur" (de altfel, 
aceasta îl preferase 
în călătoria sa), a

numărului

de bază a 
constituie o 

de

de

ga-
re-

tnceputul deșertului Sahara, o 
sint sărbătoriți, 
dată, ca niște adevărați eroi 
ai volanului. Aceasta, acum, 
în epoca mașinilor de o deo
sebită perfecțiune tehnică.

Dar trei români au avut 
curajul să străbată Africa in 
automobil cu 41 de ani în 
urmă, cînd o asemenea ac
țiune părea de-a dreptul ieși
tă din comun. Participant» 
la această insolită expediție 
au fost aviatorul și automo
bilistul George Valentin Bi
bescu (președinte, timp de 
mulți ani, al Automobil-Clu- 
bului Român și al Federației 
Aeronautice Internaționale), 
mecanicul Alexandru Ama
riei și timplarul Gheorghe 
Georgescu.

Singurul membru în viață 
al acelui echipaj este Sandu 
Amariei, care își poartă cu 
viguroasă tinerețe eei 65 de 
ani. Cu cîtva timp în urmă, 
a ieșit la pensie de la Uzina 
mecanică Sinaia, unde a lu
crat în calitate de lăcătuș- 
mecanic și unde a lăsat un 
urmaș, pe fiul său, proiectan
tul Alexandru-Gheorghe Ama
riei.

...Iată-ne în casa primitoa
re a fostului automobilist. 
Doamna Amariei, soția sa, 
împreună cu nora, pregătește 
cafelele, iar nea Sandu, în
conjurat de fecior și de mai 
jos iscălitul, răsfoiește ziare 
îngălbenite de vreme, caută 
prin sertare zecile de filme 
și fotografii făcute in Afri
ca, deapănă amintiri. A fost 
un îndrăgostit al automobi
lismului și a participat prin 
1926—1927 la vestitele Tururi 
ale României (in care se 
scoteau viteze medii de 55 
km pe oră !), la cursele de 
pe Feleac și la popularele 
întreceri de îndemînare.

Expediția africană a în
ceput în septembrie 1923, cu 
o camionetă Chevrolet, spe
cial pregătită 
(avea la bord 
mecanic, cort, 
tind numărul 
309 B. După
cîteva săptămîni cu vaporul,

echipajul a debarcat pe ceas
ta de est a „continentului 
negru", la Dar Es Salaam. 
De ce tocmai acolo ? Pe Bi
bescu, susținătorul material 
al acestei aventuri, îl atră
geau, ca și pe Hemingway, 
.zăpezile de pe Kilimandja- 
ro“, leii, antilopele și rino
cerii din junglele Kenyei, 
Ugandei și Tanzaniei.

Au traversat lacurile Tan- 
ganika și Kivu (intr-unui din 
ele, Chevroletul a alunecat 
de pe vapor și s-a scufundat, 
în împărăția crocodililor pen-

din Intîlnirile cu vul- 
de pradă și cu carava- 
de bandiți. După trece- 
prin Gibraltar și apoi
Spania, s-au oprit ia

File
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firește 
benzi- 
servi- 
mași- 
depa-

pen- 
feli- 
larg 

cu

u5ș 
tru 24 de ore), oprindu-se la 
vînătoare undeva în desișul 
junglei. Ajutați de b armată 
de băștinași, cu care se îm
prieteniseră. împușcau fiare
le pădurii, se luptau cu 
ma neobișnuită pentru 
înfruntau 
rențiale.
noiembrie 
așteptarea 
un Packard de 8 cilindri, co
mandat special pentru tra-

ch
ei, 
to- 
lui 

erjpi in Congo, în 
unei mașini noi,

potopul ploilor 
La sfirșitul

Dumitru LAZAR

mitomobilism îi vor adopta 
principiile (de ce nu chiar 
patentul ?), în așa fel incit, 
în -curînd, să putem vedea 
chiar pe membrii A.C.R. ple- 
cînd în interesante și lipsite 
de griji „pac
kage-tour"-uri in- „ajg 
ternaționale! ~

în acest scop 
un mic atelier 
provizii), pur- 
de circulație 

o călătorie de

ajutorul unor șuruburi. Pen
tru pereți se pot folosi plăci 
P.F.L. melaminat, P.A.L. sau 
placaj cu melacart de dife
rite culori. La operațiunea 
de asamblare se recomandă 
utilizarea, pe cît este posi
bil, a șuruburilor cu piuliță,

a.*. a.*. a .ș *•”•***'■.'•t* •.*•;**:*'

dea și instalație de ilumina
re de la rețeaua electrică. 
Amintim în încheiere că for
ma garajului propus (vezi 
schițele alăturate) poale fi 
paralelipipedică, hexagonală 
sau semicirculară, comparti
mentată în funcție de mări
mea automobilului.

Dacia 1300 in competifiile sportive
• Alte amănunte privind acest nou automobil

românesc • Rezultatele unui test efectuat la
lui

Montlhery • in curînd vom vedea primele

exemplare „Dacia S"
Â.

Fragmente din autobiografia 
unei celebrități a volanului, 

regretatul automobilist belgian 
LUCIEN BIANCHI

La 30 martie, iu timpul unei curse de antrenament, o cursă banală, ca oricare alta, a murit 
stupid — dacă moartea poate să fie altfel decit stupidă — celebrul automobilist belgian 
Lucien Bianchi. Avea S5 de ani și pini Ia cursa de ia Le Mans nu mai rămăseseră decît opt
zeci și șase zile...
Participase la 117 competiții. In ziua In care Citroen-ul său părăsea orașul Bruxelles in drum 

apre Le Mans, Lucien Bianchi renunțase — aveam s-o aflăm cu toții, definitiv — la o viață liniștita in care 
crezuse numai el și căreia ii dedicase ultimele luni dinaintea morții. ca proprietar al unei stații de ser
vicii auto. Cu două zile inaintea morții — să fi fost asta o genială inspirație 1 — Bianchi a înaintat edi
turii manuscrisul unei cărți pe care ar fi vrut s-o intituleze „Sclavii vitezei- și pe care revista franceza 
„l’Express" a dat-o de curînd publicității. Este tocmai acest manuscris sursa rindurilor ce urmează.

TEAMA, LUCIDITATE 
SAU ALTCEVA?

Singurul lucru de care mă tem 
eu adevărat in timpul unul raid 
sau al unei curse este avarierea 
mașinii. Poți să fii oricit de atent, 
orieît de vigilent, poți să al o 
experiență nemaipomenită, dar ce 
te faci dacă ți se strică ceva la 
mașină ?

Poate să fie o exagerare să 
numesc asta teamă. Mai degrabă 
este vorba de luciditate, dacă 
vreți, de conștiința că oricînd ți 
se poate întîmpla așa ceva. Ceva 
in fața căruia tu, cel de la volan, 
ești neajutorat — și mă gîndesc 
la deteriorarea vreuneia din păr
țile mașinii. O asemenea nenoro
cire nu se datorează aproape 
niciodată pilotului, căci pe pistă 
— într-o măsură mult mal mare 
decit intr-un raid, unde foarte 
adesea domnește improvizația — 
modul de conducere a unui auto
mobil este de cele mal multe ori 
prestabilit.

în ceea ce mă privește, cînd 
mă aflu la volan, nimic nu-mi 
poate distrage atenția, și eu cred 
că adevăratele calități ale unul 
bun pilot sint, înainte de toate, 
calmul, luciditatea, atenția. In
tr-un cuvînt, trebuie să Iii întot
deauna gata pentru orice even
tualitate : capriciul mașinii, ex
plozia cauciucurilor, un obstacol pe 
traseu. TreDule. de asemenea, 
să-ți amintești în permanență de 
una din condițiile pe care le" pre
supune un raid : mulțimea spec
tatorilor. La fiecare viraj deschis 
poți să dai nas in nas cu vreun 
neatent, care parcă-și caută 
moartea cu luminarea...

PÎNA LA LIMITELE 
POSIBILULUI

Asta nu înseamnă că pentru un 
automobilist orice raid se desfă
șoară tntr-o tensiune fierbinte. 
Nu, căci totodată un raid în
seamnă căldură umană șl con
tacte prietenești. Toți se cunosc, 
se întilnesc cu plăcere, se ajută 
reciproc. Dacă ți se întîmplă vreo 
pană pe trași fiecare concurent 
se oprește și-, dă o mină de aju
tor. In plus, în acest mediu fie
care este puternic legat de sport, 
fi pasiunea aceasta îi unește pe 
toți, solidaritatea șl colegialitatea 
— împotriva multor păreri pros
tești — creează între automobiliștil 
ae performanță o ambiantă «parte.

Cum să-i explici, însă) asta 
Unuia care n-a trăit niciodată un 
raid ? Cum să descrii satisfacția 
pe care o simte un om Ia sfirșitul 
unei etape, pregătită cu minuțio

„SCLAVII VITEZEI"

zitate pină la amănuntul ultim, 
etapă care. In final, încununează 
efortul nostru î Și pe urmă, pe 
pistă, zgomotul acela fantastic, 
încleștarea aceea care te duce 
pină la depășirea propriilor li
mite, comentariul acela intr-o 
limbă tehnică, stranie, care nu 
este altceva decit a doua noastră 
limbă maternă... Toate astea mâ 
pasionează. Trăiesc mai bine, mă 
odihnesc mai bine, cu toate că 
nu o dată inhalez nori de praf 
și mă perpelesc de căldură. Dar 
asta este o viață intensă, teribil 
de intensă, pînă la limitele posi
bilului, pe care trebuie să fii, 
însă, foarte atent să nu le depă
șești...

PUR Șl SIMPLU, ASTA E.„

Ce trebuie să fad ca să devii 
un bun conducător de automobil? 
Ml se pare că la o asemenea În
trebare nu poți răspunde. Ce tre
buie să faci ca să devii scrutor? 
Pur și simplu ești scriitor și n-ai 
altceva de făcut decit să-ți per
fecționezi talentul. Cu pilotul, 
treaba e cam aceeași. Ce mal, ai 
ceva aparte, sau trebuie să ai. 
Ceva dat... în ce fel ? în bine, în 
rău ? Nu știu. Pur șl simplu asta 
e... Știu în schimb că trebuie să 
exploatezi la maximum fiecare 
mașină, că trebuie să faci astfel 
Incit să aluneci cît mai ușor. Sau 
invers. Așadar, trebuie să al ta
lent. Și în plus, trebuie să al, 
cum să zic, trebuie să ai chemare.

Vorbesc despre raid, dar at
mosfera de pe pistă nu se deose
bește prea mult. Aceeași ambian
ță de prietenie — piloții și meca
nicii sînt foarte uniți între ei. 
Zgomot, mulțime, încordare ner
voasă. Totul este asemănător. O 
singură diferență •- viteza mai 
mare. Satisfacția pe care țl-o 
oferă, într-un raid, un drum de 
mii de kilometri este legată aici 
de două ore de trudă sau chiar 
de un tur de pistă, dacă, grație 
voinței șl unei concentrări abso
lute, reușești să bați un record

Am amintit de voință și ăsta-i 
adevărul. A fi pilot de curse În
seamnă cel mai adesea o luptă 
interioară. Se întîmplă ca omul 
să simtă dorința să ia piciorul de 
pe accelerație cu 180 metri înain
tea unui viraj. ftNu — îți spui. 
Poți să mai fad 30 de metri. Deci, 
accelerează...". Adesea ăsta e lu
crul cel mal greu, dar ce mare 
bucurie te încearcă cînd al reușit 
să virezi numai la cîțiva centi
metri de marginea pistei. Și-apol, 
încă o dată. Încă o dată. De zece, 
de douăzeci, de treizeci de ori, cu 
aceeași precizie. Credețl-mă, este 
o senzație neobișnuită.

Iubesc legile dure ale cursei și 

zbaterea interioară a {«lotului, 
lupta cu traseul, cu ceilalți, pnn 
intermediul unei tehnici cit ma: 
perfecționate. Iubesc munca asta, 
dacă pot s-o numesc așa. Dar 
meser.a este grea. încercarea cea 
mai grea. încercare care solicită 
un caracter cu totul și cu totul 
ieșit din comun, este o veste pe 
care ți-o aduce cineva, tam-ne- 
sam. Veste care iți transmite 
moartea sau accidentarea foarte 
gravă a unuia dintre prietenii 
tăi. Apoi, după o clipă, te decizi: 
„Cu toate astea merg mai de
parte...".

INTR-O CURSA NU MERGE 
UN SINGUR OM!

...Era în timpul ultimei curse 
de 24 de ore de la Le Mans. Eu 
și Pedro Rodriguez eram in 
frunte. Exact atunci fratele meu. 
Mauro, a avut un accident. Cu 
citeva clipe înainte alimentase și 
abia se depărtase cu vreo 500 de 
metri de stand. Ce s-a intimplat ? 
Oare cedaseră frînele 7 In orice 
caz, mașina a ieșit de pe pistă și 
a început să ardă ca o torță. Șase 
ture de pistă am trecut pe lingă 
ea cu conștiința că este mașina 
fratelui meu. După alte trei în
conjururi am citit pe tăblița de la 
standul Ford : „Mauro — o.k.“ 
lată, astlel se întățișează solida
ritatea în curse — colegii se gîn
desc la tine. îți trăiesc, într-un 
fel, propriile sentimente. Nu 
merge un singur om într-o cursă. 
Merge o întreagă echipă. Totul 
în mine mă îndemna să mă 
opresc, să-mi văd fratele. Nu 
puteam. Erau în joc, pe de o 
parte, victoria la Le Mans, pe de 
alta un loc în campionatul lumii 
pentru Ford șl mai ales pentru 
Rodriguez, care de 11 ani făcea 
toate eforturile pentru a obține 
o victorie pe pista aceea. N-am 
putut să-mi permit să părăsesc 
traseul. Abia la sfirșitul celei de 
a șasea ture, pe cînd redusesem 
viteza — fiindcă motorul era teri
bil de încins și se putea aprinde 
— Fernand Tavano ml-a confir
mat că Mauro se simte bine, că 
totul este în regulă. II credeam, 
aș fi dorit să-l cred, dar numai 
un efort uriaș de voință mă oprea 
să nu frînez, să nu sar din ma
șină șl să alerg să-mi văd fratele.

MITTER A COMiS 
O GREȘEALA

îmi aduc bine aminte că a 
existat o cursă în care am aler
gat alături de fratele meu. Era in 
1965 la Ntlrburgring — o pistă cu 
o mulțime de viraje, cu »ace de 

păr", cu pante. Intr-un cuvlnt, o 
pistă plină de primejdii. Alergam 
în echipa Alpine-Renault. Traseul 
îl cunoșteam perfect. Totul era 
în regulă, deși ne aștepta o luptă 
aspră. Nu știu ce mi s-a Întâm
plat. Poate răcisem. In orice caz. 
In dimineața aceea m-am trezit 
cu umerii complet anchilozați. 
Practic, nu mă puteam mișca. 
Fusese stabilit ca eu să conduc 
primul, dar in aceste condiții În
țelegerea devenise imposibilă și 
Mauro, mai îngrijorat chiar decit 
mine, a trecut la volan. A condus 
două ore, apoi a venit rindul 
meu. în tot acest interval. am 
înghițit o grămadă de aspirine ș: 
treptat am început să nl mișc 
niței. Da. da. am considerat chiar 
că pot conduce mașina. Dar era 
o treabă tare grea. Mauro îmi 
trecuse volanul cu un avantaj de 
două minute asupra celorlalte 
echipaje. Cursa era foarte strin- 
să. o decideau diferențe aproape 
imperceptibile de timp. Stind la 
volan făceam eforturi supraome
nești ca să-mi pot mișca mușchii, 
in primul tur de pistă am pierdut 
un minut. în echipa Alpine, pro
babil, domnea panica. Vedeam 
asta, o simțeam, ca și cum as fi 
fost împreună eu ceilalți, la stand. 
In al doilea tur de pistă am mai 
pierdut zs de secunde. Im-, părea 
cu atît mai rău cu cit făcusem 
tea te eforturile cu putință. Lup
tasem ca un leu cu blestemata 
mea cădere fizică. Zadarnic. Mit
ter, care mergea in spatele meu. 
aduna secundă după secundă. 
Eram înfrânt. Din vina mea Al
pine pierdea victoria. Pierdea și 
Mauro, care mersese de-a drep
tul fantastic. Intr-adevăr, ghinion

După al treilea tur. Slitter mai 
recuperase ceva din diferență. 
Am aflat asta de pe tabela afi
șată la standul Alpine. Ba mai 
mult, citeam acolo Îndemnul, 
adresat mie : „Mergi mai de
parte !“ Dar tn sinea mea Îmi 
spuneam : „Nu, e imposibil. Asta 
nu ml se poate intimpla. Nu mai 
merg. Nu r... De altfel, dacă aș 
fi făcut-o, nu s-ar fi intimplat 
nimic. Cursa era și așa pierdută... 
Mitter era lingă noi. Mauro, dacă 
mi-ar fi luat locul, ar fi trebuit 
să-1 depășească cu un minut cel 
puțin, sau chiar cu un minut și 
jumătate.

Tot timpul am făcut eforturi 
disperate, exerciții, ca să-mi In- 
fring durerea acută. în fine, m-am 
încălzit șl am căpătat o totală li
bertate a mișcărilor.

In turul următor, am zărit lu
minile lui Mitter. Diferența să fi 
fost de vreo 10 secunde — nu mai 
mult. A fost, desigur, o greșeală.

i pe care Mitter n-ar fi trebuit a-o 
comită în nici un fel cu un vulpoi 
bătrîn ca mine. Grație luminilor 
mașinii lui am reușit să apreciez 
cu exactitate distanța care ne 
separa. In plus, începusem să 
reintru în formă. Vederea lumi
nilor a fost pentru mine ca un 
bici. Am țîșnlt înainte, ca o ra
chetă. După turul următor, con
duceam cu 29 de secunde, după 
celălalt cu 40. Ara sflrșit cursa 
triumfal, cu un avantaj de 1 mi
nut și 20 de secunde. Ba mai 
mult, bătusem recordul pistei, un 
record care a durat doi ani.

în românește de
Ov. IOANIȚOAIA

Recenta prezentare publică a 
autoturismelor Dacia 1300 și Re
nault 12 ne-a permis un con
tact nemijlocit cu specialiștii 
care fabrică aceste mașini. Am 
avut astfel prilejul să obți
nem. direct de la sursă, cîteva 
noutăți pe care le oferim ci
titorilor.

• Primele Dacia 130# au șl 
eobortt de pe banda de 
montai. Constructorii pitețtenl 
vor fabrica anul acesta 450— 
KK> de exemplare din noua ma
șină. urmînd ca In anul 1970 
producția să se ridice Ia apro
ximativ 4000 de bucăți. Dăr la 
urma din Pitești totul este pre 
gătit pentru o producție si mai 
mare, așa că cifra de mal sus 
s-ar putea să fie depășită. Ini
țial nu se prevăzuse comerciali
zarea. tn acest an. a noii ma
șini. dar ..tentațiile de a o
avea sint prea man- (cum s-a
exprimat directorul general al
uzine:) și deci Dacia 1300 va 
ajunge peste scurtă vreme in
mlinile primilor utilizatori.

t Fabricarea Daciei 1100 va 
continua p!r.â în 1972 șl, poate, 
chiar mai departe. Gradul de 
integrare cu piese românești 
pentru această mașină va atinge 
In stadiul final procentul de 
M-3S la sută. Pentru Dacia 

DEȘTEPTĂTORUL

Puteți dormi fără grijă,

Ceasul deșteptător VICTORIA funcționează perfect și vă trezește la 

timp.

Se găsește de vînzare la prețuri accesibile de la 84—100 lei bucata.

1300 procentul de piese româ
nești va fi mult mai mare : 
96 la sută în 1971.

• Laboratoarele și specialiștii 
Regiei Naționale Renault (fir
mă cu o activitate de peste 
șapte decenii in domeniul con
strucției de automobile) au gă
sit excelente calitățile pieselor 
românești care se utilizează la 
fabricarea mașinilor Dacia. în 
aceiași timp. Regia Națională 
franceză a dat o bunâ apreciere 
cutiilor de viteze, fabricate în 
exclusivitate la uzina din Co- 
libașl pentru microbuzele Esta- 
fette.

• Prețul autoturismului Dacia 
1300 încă n-a fost fixat, dar se 
presupune că ei nu va trece 
peste suma de 68 ooo lei. Ma
șina are un consum mediu de 
7.5 1/100 km. Benzina recoman
dată este 98 c.o.. deși motorul 
poate funcționa. în condiții sa
tisfăcătoare. șl cu un combusti
bil de 90 c.o. Iată și consumul 
mediu pentru acest autoturism, 
înregistrat de redactorul Jean 
Bemardet de la cotidianul fran
cez „lTquipe", în cadrul unui 
test rutier efectuat săptămina 
trecută : 74 1 la viteza medie 
de 83 kmh ; 9,7 1 la 92 km/b, 
11,7 1 la 197 km h.

• Pe autodromul de la 
Montlhery, autoturismul Renault 
12 (fratele geamăn al lui Dacia 
1300) a primit calificativul bine. 
El a realizat în linie dreaptă 
o viteză de vîrf de 153 km/h și 
a acoperit un tur de pistă cu 
media generală de 105,94 km/h. 
Consumul la viteză constantă, 
pe autodromul menționat, a fost 
de : 6,3 la 40 km/h ; 6,2 1 la
60 km/h : 6,9 1 la 80 km/h ; 7,3 
1 la 90 km/h ; 9 1 la 110 km/h; 
11,6 1 la 130 km/h. Mașina a ur
cat pină la următoarele viteze 
în diferitele trepte ale schim
bătorului : 50 km/h In vit. I : 
80 km/h în vit. II ; 120 km/h
in vit. III : 153 km/h în
vit. IV.

• Așa cum s-a anunțat în ca
drul unei conferințe de presă. 
Dacia1 1300 își va face debutul 
sportiv în sezonul competlțtonai 
1970. In același timp, la între
cerile din anul viitor, vor fi pre
zente și autoturisme de tipul 
Dacia 1100 (echipaje de uzină) 
șl Dacia 1100 S. Pentru acestea 
din urmă au șl sosit piesele ne
cesare, montarea lor urmînd să 
înceapă foarte curțnd. Se pre
conizează realizarea, deocam
dată, a 100 bucăți Dacia 1100 S. 
Iată o veste cît se poate de 
îmbucurătoare ! (D.L.)
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hotărîrea de a se 
secția sportivă de 

Liceul „Matei Bă- 
Școală sportivă, 

acest fel din 
Locul unde urma 

activitatea

1958 se la 
transforma 
pe Ungă 
sarab" îtl 
Prima de 
București,
să-și desfășoare 
— clădirea Școlii financiare. 
Mai bine-zis, o cameră sau 
două din această unitate de 
Învățămînt. „Chiriașii" au 
fost primiți prin bunăvoința 
unui alt iubitor al sportu
lui, prof. Spirache Căbuz.

Primul director al Școlii 
sportive I. Stănescu iar 
Junct avea să fie numit 
profesor. în tinerețe 
handbalist fruntaș, ce îșl 
identifica în următorii 
ani viața sa cu viața școlii 
sportive. Este vorba de pro
fesorul Romulus Spirescu. Ală
turi de el și-au unit efortu
rile, avînd la bază entuzias
mul, profesorii Rada Iones- 
cu, Sofia Pușcașu. D- Bran- 

Tîrnoveanu, C. Mor- 
A. Iooescu, Al. Lasou, 

Dragoș, VI.

ad
un 
un 
va 
12

ga, M. 
țun, 
M. Oancea, 
Simionescu.

Apoi, lor 
al ți și alți 
mai tineri, 
încărunțite, 
contribuie ia creșterea vi
itorilor sportivi de perfor
manță. Și acești oameni mai 
aveau un obiectiv i să-i con
vingă pe unii de utilitatea 
acestei școli sportive de care 
educația fizică șl sportul din 
România aveau atîta nevoie. 
Să-i mai amintim, pentru că 
merită, pe Valentin Orășa- 
nu, Victor Tibacu, 
Cojocaru, Valeriu 
Paul Mârculescu.

D-

II s-au alăturat 
profesori, unii 

alții cu tîmplele 
toți dornici să

Leonti na
Sturza,

Printre primele sec-.:. spot- 
tivii se numără gimnastica 
și handbalul. Succesele bă
ieților handbaliști au făcut 
cunoscută școala în 
și apoi in țară. Ei 
să-și înscrie numele 
învingătorilor in 
ziarului Sportul 
Secția de învățămînt apre
ciază rezultatele obținute și 
recompensează școala 
fonduri din care s-au 
parat treninguri, teniși, 
pament pentru 500 de

După două luni, școala se 
mută în localul 
Mendeleev. unde 
primul consiliu 
Dar în căutarea 
bine, de spațiu, care să ofere 
condiții pe măsura număru
lui tot mai 
școala se 
stabilindu-se la 
hai Viteazu" 
poi, în perioada deplinei 
mări, s-o găsim In str. 
ian 156. De un an ți 
și-a schimbat din nou 
diul : acum se află 
Dimitrov. Poate că 
eîțiva ani vom avea 
litatea să scriem că 
sportivă nr. 2 — și 
mai ea — are un local pro
priu, cu baze sportive.

Succesele se Înmulțesc în
tre timp, iar elevii bucu- 
reșteni asaltează pur șl sim
plu secțiile școlii sportive. 
Dar nu se poate răspunde la 
toate solicitările. In Capi
tală sînt zeci de mil de 
elevi și sportul îi atrage pe 
tot mai mulți dintre ei. Iată 
de ce In vara lui 1959, la 
cîteva luni după ce se or
ganizează iprima mare ac
țiune turistică cu 800 de co
pii, MINISTERUL INVATA- 
MINTULUI HOTĂRĂȘTE

CAPi-
ȘCOL1 

22 X 1959,

Ginduri la o
cele mai
școlii îl

Un capitol dintre 
importante din viața 
reprezintă schimbul permanent 
de experiauță cu unități de 
Invătâmlnt similara din alte 
țări.

Astfel, de-a lungul anilor au 
fost statornicite legături, prin 
intermediu) unor competiții șl 
concursuri bilaterale sau al 
unor turnee, cu școlile sporti
ve sau unele licee din Bulga
ria (Russe, Tîrnovo, Silistra, 
Vidin și Asenovaț), Ungaria 
(Budapesta), Cehoslovacia (Pra
ga, Plsen, Gottwaldov, Brati
slava, Zilina, Jihlava), R.D. 
Germană (Halle. Leipzig, Dres- 
da, Berlin și Rostock), Iugo
slavia (Zagreb, Novisad și Rje- 
ka). Polonia (Lublin), Uniunea 
Sovietică (Leningrad, Minsk, 
Tallin, Moscova), R.F. a Ger
maniei (Essen. Wiesbaden, K61n, 
Stuttgart, Mitochen, Karlsruhe, 
Itzehoe etc.), Olanda (Doetia- 
chen) ș.a.

Eficiența unor asemenea con
tacte sportive a fost sublinia
tă la timpul respectiv de nu
meroasa personalități care au 
primit vizita reprezentanților 
Școlii sportive nr. 2 sau care 
au fost oaspeții țării noastre. 
Iată citeva gînduri exprimate...

• PROF. JAN MIRCOVTCS, 
directorul Liceului central din 
Zagreb : „Este o mare satisfac
ție pentru noi de a cunoaște 
pe tinerii handbaliști de la 
Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești. fără îndoială continuatori 
ai tradiției glorioase care exis
tă in acest aport tn România 
prietenă. Școala are posibili
tatea de a alinia un număr 
de echipe echivalent cu aproa
pe Io* ce există in întregul 
nostru oraș. Iar ca valori, ce 
să mai vorbesc ! Iată de ce 
vom pleda pentru consolidarea 
intilniHlor sportive cu tinerii 
handbaliști ai acestei scoli..

• PROF. JOHANN VRA- 
NEK, directorul Școlii sportive 
„Mladeza" Praga : „Sînt mai 
bina do 5 ani de cînd înotăto
rii și sportivele de la gim
nastică modernă din cele două 
școli se întrec cu regularitate 
la Praga sau la București. 
Este un cîștig evident pentru 
sportivii ambelor școli, totoda
tă pentru prietenie",

• PROF. ANATOLI ERE
MTN, președintele Comitetului 
pentru cultură fizică și sport 
al orașu'ui Moscova : „Primele 
contacte sportive cu elevii 
bucureșleni le-am avut la vo
lei. Tinerii voleibaliști ro
mâni au demonstrat o adevă
rată artă ; ei s-au arătat demni 
continuatori ai școlii vo’eiha- 
listice care are ca reprezentanți 
pe un Nicolau, Drăgan, Derzei 
sau Plocon. Sintem foarte in
teresați să lărgim sfera disci
plinelor in care tinerii sportivi 
din Moscova să aibă drept par
teneri de întrecere pe cei din 
București și, eventual, din alte 
orașe ale României socialist»".

• PROF. JAN KLOEN, ins
pector general pentru educație 
fizică, Olanda : „N-a constituit 
o surpriză pentru nimeni atunci 
cînd tinerii voleibaliști de la 
Școala sportivă nr. 2 București 
au cîștigat primul turneu eu
ropean școlar disputat în țara 
noastră, la Doetinchen.

Așteptăm, cu plăcere, Ia noi, 
și pe alți reprezentanți ai aces
tei școli bucureștene."

• Dr. OTTO EISENMANN. 
ministrul muncii din landul 
Schlesswig-Holstein, R.F. a Ger
maniei : „Am salutat cu mul
tă bucurie primele contacte 
dintre gimnaștii clubului pe 
care îl prezidez (n.n. Gut 
Heil) și cei dc Ia Școala spor
tivă nr. 2 din București. Ne-am 
întilnit aici, la noi, și Ia Bucu
rești. Am făcut un foarte util 
schimb de experiență, pe cate 
intenționăm să-I amplificăm. 
Iar întîlnirii dintre cele două 
școli să-i creăm tradiție".

• PROF. DR. MIHAL.Y KO- 
CSIS, directorul Școlii sportive 
centrale din Budapesta : „Ini
țiativa organizării unor întîl- 
niri între tineri’, noștri sportivi 
ți cei de ’a Școala sportivă 
nr. 2 București a fost îmbrăți
șată de toată lumea cu multă 
căldură. Am avut prilejul să 
cunoaștem în persoana profe
sorilor din București cadre cu 
o pregătire superioară și rub 
aspectul competenței și sub 
acela al pedagogiei. Iar . gcoala

Capitală 
reușesc 

pe lista 
„Cupa 

popular".

cu 
rlim- 
echi- 
elevi.

din str. 
are loc 

pedagogic, 
de mai

mare de elevi, 
mută și de aici- 

liceul „Mi- 
pentru ca a- 

afir- 
Tra- 
ceva 

i se- 
Bd- 

peste 
posibi- 
Școala 

nu nu-

în

aniversare
sportivă nr. 2 este on model 
de organizare, un veritabil eta
lon pentru toate țările cu sport 
avansat. Noi am învățat din 
niodul num este organizată a- 
ceastă școală bucureșteană 
fruntașă, și nu ne sfiim să o 
spunem, am preluat mult dlo 
părțile ei bune”.

• PROF. GERHARD SETZ- 
KRON, directorul Liceului 
sportiv din Rostock, K.D. Ger
mană : „rină acum am stabilit 
legături numai Ia natație cu 
această școală sportivă din ca
pitala României prlcteue. Este 
doar un început. Pentru anii 
următori ne gindini să extin
dem legăturile ~ utrtț ambe
lor școli — cuprinliud și alte 
discipline, ca gimnastică, caiac- 
caooe, volei și handbal. Sint 
ferm convins de trăinicia onor 
asemenea legături sportive, in
tre tineri care peste ani se vor 
tntîlni și la nivelul uno* repre
sentative naționale*.

ÎNFIINȚAREA ÎN 
TALA A DOUA 
SPORTIVE. LA 
LA SFATUL POPULAR AL
RAIONULUI 23 AUGUST 
SE COMPLETEAZĂ PRI
MUL „ACT DE NAȘTERE" 
OFICIAL AL ȘCOLII SPOR
TIVE NR. 2 
Primul directm. 
emerit Constantin 
iar adjunctul sau 
Spirescu.

BUCUREȘTI, 
antrenorul 

Popescu* 
Romulus

♦
Au trecut de 

ani. O periOadâ in care au 
fost obținute rezultate dem
ne de evidențiat, căie au 
făcut din Școală sportivă 
nr. 2 București una dintre 
cele mai puternice •inități 
școlare de acest gen din 
țară.

atunci • 10

Familia-corp comun cu școala
Jtă mărturie eel mai re- 

i»«at obiectiv realîzht : com
plexul de înot de la Obor, 
tonstruit în foarte atare rr,â- 
gură cu sprijinul părlnțllof. 
Prin darea în tuloslnțâ a 
acestui complex, școala a 
$it să punâ la dispoziția *ta- 
vilor Săi și o asemenea bMâ 
sportivă, a cărei necesitate 
făcea de mult simțită.

Dar bazinul de înot nu 
este nici pe departe singura 
contribuție pe car« comite
tul de părinți și-a adus-o 1a 
buna pregătire a viitorilor 
sportivi de performanță. 
Vrednicul comitet de părinți 
de pe lingă Școala sportivă 
nr. 2 are la „activul" său 
amenajarea sălii de gimnas
tică din strada Austrului, a 
bazei sportive din turtea 
școlii etc.

Solidari cu membrii cor
pului didactic, părinții au în
treprins, în cei zece ani de 
cînd funcționează școala, atî- 
tea acțiuni, îneît numai pen
tru a le consemna nu 
ajunge spațiul ocupat 
ceste însemnări.

Primul președinte ai
tetului de părinți, Jean Con- 
stantinescu, sub ochii căruia 
au crescut cinci generații de 
elevi, își amintește de vizi
tele făcute familiilor cîtorva 
copii care, fără vreun mo
tiv, abandonaseră activitatea 
sportivă.

— Elevii erau buni la In- 
vățâturâ, medicul Ie dăduse 
ăvi2*cT poFface sport și to- 
tusi^T

— ...Nu au mâi venît la 
pregătire !

— N-au mal venit. Dar 
absența lor a fost de scurtă 
durată. Cînd părinți) au aflat 
că noi, alți părinți, ne Inte
resăm de copiii lor, n-au mai

<ie-ar 
de s-

corni-

r

Secvență dintr-un meci international: in disputa de sub 
panou baschetbalistele Școlii sportive nr. 2 și cele de la 

Școala sportivă din Praga

PLEȘU, 
citit și noi, 

din revista

ADRIAN 
REȘTI. Am 
teres, știrea 
gazin". potrivit căreia, în
Sanfernando (Chile), în 
unui meci de fotbal, un 
care traversa în fugă

» »
GHIȚA, BUCUREȘTI. 
Ion Poștașu. aș dori 
rlnduri să vă găseas- 

înainte de a 
vă asigur ! A-

BUCU- 
cu in- 

„Ma- • 
orașul 
cursul 

cîine 
terenul

de joc, a deviat în poartă șu
tul tras de un înaintaș. „Evl- 
vident — se arată în continuare 
— conform regulamentului, arbi
trul a acordat gol". Evident 
precizăm noi, cineva nu cu
noaște regulamentul : fie auto
rul știrii, fie chiar arbitrul res
pectiv 1 
mingea 
a Intra 
străin",

Intr-un asemenea caz, 
fiind atinsă. înainte de 
în gol, de un 

conducătorul jocului 
Ci „minge

„corp
NU 
deva acorda gol, 

arbitru".

i DOINA 
„Tovarășe 
ca aceste 
că bine dispus", 
le citi, am fost, 
vea să mă surprindă apoi apă
rarea pe care i-o luați lui Gigi 
Tătaru, eliminat de pe teren in 
jocul Steaua — Universitatea 
Cluj. Arbitrul Ritter a proce
dat perfect regulamentar — de 
aceeaș' părere a fost și șt. 
Covaci antrenorul Stelei — eli- 
mlnîndu-1 pe Tătaru, după ce 
11 AVERTIZASE DE DOUA 
ORI „Am jucat și eu fotbal 
- ne spuneți — și cunosc o 
parte din regulamentul de joc". 
După ce veți învăța și partea 
cealaltă, veți fi în măsură să ju
decați ma' bine arbitrajele 1

EUGEN CHERRIER. 
ȘOARA. Fostul jucător al 
litehnicil Timișoara (și mai 
ziu al Farului). Ciosescu. 
află acum la Arad, unde 
exercită profesia de medic, 
rea lui performanță, 
adus, la „finis", titlul de golge- 
ter al campionatului, a 
realizată în anul 
ciul Politehnica
se numea
namo Brașov.
ind In această partidă 6
(scorul a fost
în fruntea
gîndu-i, 
■Tătaru 
club.

care

TIMt-
Po- 
tîr- 

se 
Iși Ma
l-a

1955, în 
(Știința, 

pe-atunci) 
Ciosescu.

8-0 t) a 
golgeterilor.

,,pe potou“, pe 
și pe colegul său

Dinulescu.

fost 
me- 
cum 

Di- 
înscri- 
goluri 
trecut 
învin- 
Ozon, 

de

avut nici o clipă de îndoia
lă. Erau convinși că plecind 
de acasă și spunînd că merg 
la antrenamente copiii ve
neau la școală și nicăieri în 
altă parte.

De fapt, nici nu credem 
că rezultatele bune ale Șco
lii sportive nr. 2 ar fi fost 
așa cum sint ele la această 
oră de bilanț fără sprijinul 
comitetului de părinți, demn 
de toată lauda și stima. Un 
medic, tatăl unui copil, sau 
mai mulți părinți medici, dă
deau consultații — și dau și 
acum, ori de cîte ori este ne
voie — celorlalți copii ai 
școlii puși în situația de a 
fi consultați ; un altul, arhi
tect, și-a asumat răspunde
rea proiectării unei viitoare 
săli de sport pentru școală. 
Cu proiecte astfel realizate 
s-au ridicat, de altfel, toate 
bazele sportive ale școlii.

— Părinți, cate poate nici
odată nu au făcut sport, 
ne-au ajutat să pregătim, de 
zece ani de cînd existăm, 

serbări cultural- 
sfirștt dc an șco- 
spune directorul

tot atitea 
sportive de 
Iar — ne 
scolii.

Pe actualul președinte al 
comitetului de părinți, con
silierul juridic Dumitru Pîrlu, 
nu l-am găsit, pentru a purta 
o scurtă convorbire. Dar din 
informațiile căpătate aflăm 
că pasiunea sa pentru aceas
tă muncă este tot atit de 
mare ca și pasiunea pentru 
rtieserîa “<îe jurist, ca și pa
siunea pe. care o depune ca 
fiul său, elev al școlii, să de
vină un bun tenisman.

„Triunghiul- ȘCOALA-FA- 
MILIA-ELEVUL funcționează 
ca un organism fără de care 
nid o activitate nu ar putea 
fi concepută. Este, pe de o 
parte, meritul conducerii șco
lii de a-și fi făcut un ase
menea aliat, dar este, deopo
trivă, meritul comitetului de 
părinți (Andrei Butuman, 
Paraschiva Tomescu, Tlie 
Rău, Ellsabeta Niculescu-Mi- 
zil) de a fi devenit — prin 
întreaga muncă depusă — 
atît de util școlii.

ȘTIAȚI CA’...
...in 1950, tn caiacul car* aduce* 

Școlii sportive nr. i primul titlu 
de campioană națională la fete sa 
aflau două profesoare de educa
ție fizică ? Ne corectăm : două 
viitoare profesoare de ed. fizică: 
Adriana Btrsânescu și Elena Bar
bu — astăzi antrenoare ale școlii.

...în cei zece ani de activitate, 
elevii Șc. sp. nr. 2 au cucerit 332 
de titluri de campioni republicani* 
Acestui lăudabil bilanț băieții Și 
fetele de ia „ș.S. 2“ i-au mai 
adăugat : 208 recorduri naționale 
și 449 de titluri de campioni ai 
școlilor sportive.

...redutabilele echipe de rugby 
ale acestei prestigioase școli sint 
antrenate de către profesoara de 
ed. fizică ...Mariana Lucescu î 
Cazul este unic in analele spor
tului nostru. Nu unice sint Insă 
și performanțele obținute de for
mațiile in .XV“ pregătite de an- 
trenoarea Lucescu l

Grupaj realizat de Con
stantin ALEXE, Ion GAVRI- 
LESCU, Tiberiu STAMA și 
Vasile TOFAN

\
\
\
\

i
HU- 

Cralo-
Electroputere — 

șl „luind 
joc cu toată ființa 
dat seama tîrziu că 

un lănțișor cu o 
fotbal, din aur. O 

Dar, iată surpriza : ■ ■ un craio-
găslnd

; ANGHEL, 
Asisțind, la 

meciul 
Hunedoara 

la 
v-ați 

pierdut 
de

GHEOBGHE 
NEDOARA. i 
va, la 
Metalul 
parte" 
dv„ 
ati . 
minge _ ______ ,
amintire. Dar, iată 
două zile mai tîrziu, 
vean, Gh. Anghelescu, 
lănțișorul și aflînd câ e al dv., 
v-a scris la Hunedoara că vi-1 
ține la dispoziție. Frumos gest, 
care-i onorează pe olteni ! Te 
pomenești că șl Electroputere a 
dat... punctele înapoi Meta
lului ? Asta nu mai îmi vine 
să cred...

GHEORGHE POP. CLUJ. ..In 
ce condiții, „Cupa României" 
poate rămine definitiv în pose
sia unei formații de club ?“ 
Doar cu.npârîndu-și una la fel. 
de la un magazin “ 
Cupa decernată < 
română de fotbal 
lenge-perpetuum" 
transmisibilă.

ILIE BESGU, . . .
1. Steaua a cîștigat de 7 ori 
campionatul țării, la fotbal. 
Dinamo București a realizat de 
5 ori această performanță, în-

i pe profil 1 
de Federația 

este „chal- 
- mereu

BUCUREȘTI.

Zn cadrul Școlii sportive nr. 2. atletismul se află pe primul 
plan, probele de sprint îndeosebi, fată un veritabil start de 
ktnogramă, imortalizat cu cfțiva ani in urmă ți aviud drept 
protagoniști doi elevi de ia „clasa" prof, antrenor Ionel 

Popleșanu

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ac
FOTBALUL-IN SUBSTANȚA UNEI PIESE

Viitoarea premiera a
„Transplantarea inimii
Echipa națională
Dimineața, sălile și scenele 

teatrelor în care se repetă au 
ceva din atmosfera vechilor 
ateliere florentine în care se 
făureau oglinzi. Din replici 
și din tăceri, din plastica in- 
terpreților, din lumini și um
bre, din duhul regizorului, din 
materialitatea decorului, din 
forfota auxiliarilor, din aspi
rații, din oboseală, din nervi, 
din trudă, din coeziune, din 
emoții, din speranțe, din te
meri, din toate acestea și din 
ceea ce nu se poate exprima 
fiindcă ține de incomunicabil 
apare treptat-treptat specta
colul. oglindă șlefuită ca len
tila de microscop prin fața 
căreia se vor perinda seară 
de seară oameni doritori să 
iasă din viață douâ-trei cea
suri ca s-o înțeleagă mai 
bine, tentați să uite de ei ca 
să se cunoască mai mult de- 
cit înainte.

Acest neînsemnat omagiu la 
adresa teatrului va părea cel 
puțin ciudat la prima vedere 
prin plasarea lui într-un ziar 
de sport. Fiindcă, deocamda
tă. prejudecățile ii mai îm
piedică pe unii să vadă legă
turile subterane dintre sport 
și cultură. Fiindcă, deocam
dată. dramatismul încleștării 
sportive pare încă unora ex
clusiv de natură osteom jscu- 
iară. vidat de substanță spi
rituală, cînd de fapt eroul 
sportiv e poate tot atit de 
absolut angajat cu întreaga-i 
ființă ca și Brandt din piesa 
lai Ibsen. Teatrul și sportul 
înseamnă deopotrivă conflict, 
înfruntare, pasiuni și voințe 
de semn contrar, aspirație 
spre echilibru și plenitudine, 
team* de a nu ajunge la ele 
niciodată sau de a le fi pier
dut iremediabil. O motivație 
generală primește întăriri su
plimentare în cazul unei pie
se care conține într-o zonă a 
sa trimiteri directe la trama 
de ginduri și de afecte pro
prii lumii sportului, cum este 
..Transplantarea inimii necu
noscute* de Alexandru Miro
dan.

Ahtiat constructor de pa
rabole, neobosit căutător de 
unghiuri cu virtuți sensibili- 
zatoare pentru ideile și sen
timentele mari sau mici în 
jurul cărora, pivotează viața 
noastră, mereu în atitudine de 
frondă față de tot ce mînă 
cu discretă perfidie pe oa
meni dincolo de edenul UMA
NITĂȚII, dramaturgul, impre
sionat, ca și noi toți, de ac
țiunea cu semnificație de- 
miurgică a transplantelor de 
inimă, a făcut un rapel ime
diat de la biologic la etic.

Dacă Philippe Blaiberg a- 
firma convins că de fapt dr. 
Barnard l-a scos din coclau
rile morții oferindu-i a doua

alt 
victoriilor consecu- 

,,De ce nu joacă 
prima echipă a 
: ?“ Dacă juca, 

_ ___ ni-a ți fi în- 
„Dc ce joacă lordănes-

fotbal : cel 
jucător este

trecind-o însă pe Steaua la 
capitol : al *
tive — 412.
Iordânescu in 
clubului Steaua ?•• 
probabil că acum 
trebat : „De ce *.«——
cu în prima echipă a clubului 
Steaua?" Așa e la 
mai bun 
care... nu

TIBERIU 
La meciul 
- Portugal^ 
tombrie, 
gust" 
zat 
toare 
62 430 
numărul ___ —
orezenți la meci, nu numai cu... 
bilete. Cred că peste 70 000 dc 
oameni au aplaudat 
fotbaliștilor noștri 
ma și • de tribunele 
au fost montate 
meciului cu Grecia, 
duminică, pe „23 
vor fi în jur de 
spectatori. Populația

Ilustrații : N. CLAUDIU

joacă
KIS, BAIA 
de fotbal 

disputat 
pJfetadionul 

din nuci— _. 
toate biletele 

capacității

acela

BORȘA.
România 

în
..23

oc- 
_______  .. Au- 

Vcurești, s-au efiui- 
___ ■ corespunză- 

____ _ stadionului : 
Este greu de stabilit înSă 
_________ spectatorilor

de 
victoria 

Tintnd sea- 
mobile care 
tn vederea 
probabil că 
August" - 

80 000 de 
unui oraș I

total al

Teatrului Bulandra
necunoscute11 de Alexandru

invitată la premieră
Mirodan

In scenă : Radu Beligan și Florian Pitiș

viață, atunci de ce n-ar fi 
posibilă și depășirea uscăciu
nii sufletești, extirparea mor
bului paralizant al omeniei, 
de ce nu s-ar putea realiza 
un transplant de nucleu spi
ritual. de măduvă sufleteas
că În definitiv, cazurile de 
regenerare interioară de sor
ginte diversă au devansat cu 
mii de ani etapa transplante
lor cardiace. Numai că acum 
la simbolistica lor s-a acre
ditat o nouă formulă, poate 
cea mai directă și mai încăr
cată de sugestii.

Mirodan' oferă prin Don un 
personaj în care viața și-a 
depus aluviunile ca într-un 
estuar amenințat la un mo
ment dat să devină arid, îm- 
bîcsit, noroios. Un om. care a 
făcut treptat aderență cu 
niște false valori, inert față 
de sevele iubirii, intrat sub 
tirania lucrurilor, cu lucidi
tatea propriilor sale erori pe 
care le contemplă secretînd 
peste ele și peste cei din jur 
un cinism filtrat.cu .inteligen
ță. Printre alte eroziuni su
fletești, Don o are și pe aceea 
provocată de nerealizare în 
planul sportului. Talentul său 
robust pentru fotbal, recu
noscut pe vremuri de un an
trenor cu diagnosticul întot
deauna precis, s-a degradat 
progresiv minat de un fer
ment de boemie, de lipsa u- 
nor rezistențe interioare În 
fața seducției unor împreju
rări minore. Niște orizonturi 
năruite, niște trepte surpate 
pe care ar fi putut ajunge a- 
tunci Ia o existență solară 
sînt astăzi evocate de către 
Don, întors cu fața spre tre
cut de apariția lui Tibi, un 
tînăr fotbalist, un fel de al
ter ego al său, amenințat să 
repete traseul lui vechi în
fundat în deget de mănușă. 
Mirodan face parte din 
grupul acelor scriitori strînși 
la noi ca o falangă a spiri
tului în jurul sportului. Iatâ-1 
acum transferind idei și a- 
fecte, proprii doar în apa
rență numai lumii stadionu
lui, într-o dezbatere generală, 
investindu-le cu putere meta
forică, tocmai fiindcă drama
turgul e convins de încărcătu
ra de umanitate proprie feno
menului sportiv, precum și de 
capacitate» ei penetrantă, ve
rificată la porțile conștiințe 
lor. Finalul piesei se sprijină 
pe urmările unui simbolic 
transplant, conține mutațiile 
spirituale ale lui Don, des
prinderea sa de la cheiul unei 
vieți sclerozate, apropierea lui 
de datele Iui Gore din „Șeful

sectorului suflete". Piesa lui 
Mirodan trăiește prin idei $i 
replică, nu prin acțiune. Au
torul, rafinat cultivator de 
paradoxuri, știe să întoarcă 
niște adevăruri pe dos pen
tru a le arăta cititorului eu 
altă față decît cea tocită, știe 
să-și ungă replicile pe dină
untru cu o substanță car* 
deschide zăvorul înțelegerii.

Piesa lui Mirodan se spri
jină pe o distribuție care 
iradiază toate virtuțile textu
lui. Dacă autorul s-a despăr
țit de Gore, nu s-a despărțit, 
în schimb, de Radu Beligan, 
acest mare actor care i-a ser
vit întreaga dramaturgie CU 
tot uriașul laborator al talen
tului său. Beligan, stăpîn 
peste toate nuanțele psiholo
giei umane, dispare într-un 
personaj care polarizează 
structura spectacolului. în ju
rul său, Ileana Predescu eta
lează cu discreție sclipirile 
personalității sale artistice, 
înscrisă ferm în planul desă- 
vîrșirii; Marin Moraru de
monstrează virtuțile sale, pen
tru exprimarea umorului sec; 
iar o proaspătă absolventă, 
Valeria Marian, și alături de 
ea Florian Pitiș, compun un 
cuplu tineresc cu disponibili
tăți pntru datele luminoase 
sau mai cenușii care desenea
ză planul existenței unor ado
lescenți.

Fuziunea dintre text și va
lențele echipei actoricești este 
realizată de Moni Ghelerter 
într-o viziune regizorală ba
zată pe fidelitate față de toa
te meandrele sensurilor cu
prinse în replici. Simțind 
seva de sub cuvinte, el cere 
actorilor să sc îmbibe de eă. 
hotărît să redea toate trimi
terile textului fără nimic ex
terior, ostentativ, contrafăcut, 
acceptînd să rămînă în um
bră ca să fie prezent. în 
substanța spectacolului. Sce
nografia semnată de Vladimir 
Popov se menține tocmai de 
aceea pe o linie de bun gust 
sugerat, aduci nd o rezolvare 
excelentă în scena operației.

Viitoarea premieră a Tea
trului Bulandra cu „Trans
plantarea inimii necunoscute11 
va avea, credem, ecoul meri
tat în fața unui public cu O 
receptivitate diversă. Joi, 13 
noiembrie, la primul specta
col, a fost invitat lotul na
țional de fotbal.

Romulus 8ALABAN



CONFERINȚĂ DE PRESĂ lN ELVEȚIA

Antrenorul grec Petropoulos; „Venim
Ia București numai cu speranța victoriei!“

Trimisul nostru special la Praga, AURELIAN BREBEANU,transmite:

in lume
(Domnul Petropoulos, antre

norul echipei naționale a Gre
ciei, a primit vineri seară la 
Zurich pe ziariștii străini și 
grecii „La București, mergem 
numai pentru victorie!"— a de- 
plarat el, făcînd senzație în rîn- 
Hui reprezentanților presei.

Iată, de altfel, ceea ce a 
Inai declarat antrenorul grec: 
„Meciul de la 16 noiembrie 
este foarte greu. Reprezenta
tiva de fotbal a României 
este a echipă puternică. Pe 
lingă calitățile recunoscute, 
ea are și atuul terenului pro
priu. Cunosc foarte bine greu
tățile partidei de la Bucu
rești, dar fotbaliștii noștri 
sînt pregătiți și vor continua 
pregătirile cu și mai multă 
asiduitate, pentru a putea în
vinge aceste greutăți. La 
București mergem numai 
pentru victorie. Acesta este 
unicul nostru țel și vom lupta 
pentru cele două puncte cu 
orice preț. Nu pot însă să 
declar că noi vom fi învin
gători siguri, deoarece pen
tru victorie luptă și adversa
rii noștri, nemaivorbind de 
faptul că, în fotbal, balonul 
e rotund și se pot întîmpla 
multe.

Singurul lucru pe care pot 
să-1 declar acum cu certitu
dine este că sînt optimist".

Fiind întrebat, în continua
re, de către ziariști dacă are 
dificultăți în alcătuirea for
mației, antrenorul echipei 

naționale a Greciei a răspuns 
că, în afara absenței fortuite 
a lui Aganean, nu are nici o 
altă problemă.

Din răspunsurile pe care 
internaționalii greci le-au dat, 
cu același prilej, întrebărilor 
presei, s-a degajat un con
sens : ei vor lupta cu voință 
pentru victorie, dar jocul va 
fi curat și liniștit, jucătorii 
greci căutînd să mulțumească 
publicul bucureștean, așa cum 
s-a întîmplat și cu fotbaliștii 
români care au evoluat în 
primăvară pe stadionul ate
nian Karaiskakis, meciul de 
atunci lăsînd o bunâ impre
sie spectatorilor greci.

Oferim, în continuare, citi
torilor români citeva vești de 
ultimă oră din tabăra fotba
liștilor greci stabilită în „țara 
cantoanelor" i

• în urma ultimelor veri
ficări, la București vor sosi 
următorii jucători: Ikonomo- 
poulos, Diniitriu, Elefterakis, 
Sourpis, Domazos, Kamaras 
(Panathinaikos), Gaitaztis, Ple
sas, Sideris, Botinos (Olimpia- 
kos), Kristidis, Spiridon (A- 
ris Salonic), Haitas, Dedes, 
Screchis (Panionis), Sarazis, 
Kudas (PAOK Salonic), Pa- 
paioanu, Stathopoulos (AEK) 
și Aidiniu (Iraclis Salonic).

•’ Echipa este însoțită de

Zguros, reprezentări-domnul 
tul federației de fotbal a Gre
ciei, antrenorii Petropoulos și 
Vikelidis, doctorul Ahnatis și 
masorii Iliopoulos și Mert- 
ziotis.

• Internaționalul Aganean, 
a cărui prezență în echipă 
ar fi fost foarte utilă în me
ciul cu România, n-a făcut 
deplasarea cu echipa națio
nală deoarece s-a accidentat 
la un antrenament înaintea 
plecării în Elveția. Probabil 
că în locul lui va evolua 
Screchis.

• Kamaras a ajuns în El
veția cu o zi mai tîrziu decit 
restul lotului, deoarece a a- 
vut de rezolvat o problemă 
profesională, în „civil" el 
fiind avocat. De altfel, în e-

chipa de fotbal a Greciei sînt 
doi jucători doctoranzi! Sour- 
pis, doctor în științe medicale, 
și Kamaras, doctor în științe 
juridice.

• Printre alte considerente, 
echipa de fotbal a Greciei a 
optat să meargă în Elveția 
pentru a se acomoda din 
timp cu o climă mai aspră 
decit cea mediteraneeană, a- 
propiată celei din România. 
Și, totodată, să se afle cît 
mai departe de Atena și 
București, unde atmosfera din 
preajma meciului — ziare, 
radioteleviziune, spectatori etc 
— poate avea o 
negativă asupra 
fotbaliștilor.

Terrens
ziarist la „Fos

td Hanovrtfy

influență 
psihicului

QUiCK
Ton Spor“

Cronica unei zile
(Urmare din pag. I)

voi!“ — a venit revanșa 
verbală a lui Florea Dumi- 
trache, cel căruia nu-i place 
înfrîngerea nici in joacă.

„Lasă Florică — i-a repli
cat întotdeauna calmul Săt- 
măreanu —, campionatul tot 
de la noi trebuie să-l luați 
și tare mi-e frică că în re
tur o să ne răzgîndim și n-o 
să vi-1 mai dămw.

ZI UNICĂ IN VIATA UNUI 
VICEPREȘEDINTE

In sfîrșit, o secvență 
numai foarte serioasă, 
și emoționantă. Dintre 
conectați cu toată făptura 
lor la rețeaua de înaltă ten
siune România — Grecia se 
află și vicepreședintele 
F.RF., Ion Balaș, aflat și el 
de două zile la >,cartierul 

' general" al tricolorilor.
In discuțiile avute la masa 

„conducerii tehnice" vice
președintele F.RF., un pa
sionat fumător, declara (cu 
martori) că se va lăsa de fu
mat în ziua meciului cu 
Grecia, 16 noiembrie fiind, 
printre altele, și ziua în care 
împlinește respectabila vîr
stă de 50 de ani.

Pe loc, toți comesenii i-au 
urat tovarășului Ion Balaș 
o aniversare frumoasă (unică 
chiar) și încă mulți ani fe
riciți după semicentenar!

GHERGHELI, ADEPTUL LUI 
FLORIN -------------- ------

Nu ne 
Ghergheli, 
rii pe terenul de 
este, în viața lui particu
lară, un mare iubitor și cu
noscător al sportului minții. 
R-am urmărit, însă, la tabla 
cu 64 de pătrățele, l-am vă-

O

nu 
dar
cei

GHEORGHIU
închipuiam că 

campionul dărui- 
fotbal,

D1NAMOVISTELE DIJCEKESTENCE
LUPTĂ PENTRU TOCUL TREI

• Gazdele, virtuale ciștigâtoare la masculin ® Derbyul feminin 

așteptat cu mare interes ® Bucureștenii incearcâ sâ paseze
„lanterna"

RUGBYȘTII ROMÂNI JOACA 
ÎN FORMAȚIA STANDARD

HANOVRA, 8 (prin tele
fon). — Sosiți joi în cursul 
după amiezii

zut găsind soluții de mare 
finețe in situații 
disperate și ne-am dat sea
ma că este un redutabil 
șahist.

La fel ca, pe vremuri, fos
tul internațional ploieștean 
Mircea Dridea (creierul șa 
hist nr- 1 al echipei), Gher- 
gheli este azi Florin Gheor
ghiu al lotului „mexican* 
(denumirea masorului Tu- 
dose) al fotbaliștilor români.

aproape

redutabil

DOMIDE Șl FLIFERRELE

Cel mai copilăros din lot, 
judecind fi după cirlionții 
blonzi („de fetiță* — zice 
Deleanu), dar și după pasiu
nea pentru fliperre, este ară
deanul ~‘ —

Cum 
răgaz, 
per re. 
lumea 
tineri 
în acest joc distractiv.

★
In final, citeva cuvinte 

despre antrenamentul de 
astăzi al lotului: s-a făcut 
o mișcare ușoară — de 60 
de minute — pentru men
ținerea tonusului muscular. 
N-au participat la pregă
tire Răducanu, Dembrovschi, 
Deleanu și Domide, care au 
forțat prea tare la antrena
mentul de vineri, iar azi au 
fost menajați.

După amiază urmează vi
zionarea filmului Viridiana. 
iar seara lotul va lua loc în 
tribunele patinoarului de la 
Poiana, unde continuă me
ciurile campionatului repu
blican de hochei.

Miine, de la ora 14,30, lo
tul va întilni, pe stadionul 
Municipal, în meci de veri
ficare divizionara A Steagul 
roșu.

Flavius Domide.
are un •
Domide 

unde bate
— colegi
brașoveni specializați

moment ae 
este la fli- 
pe toată 
de lot f»

Penultima etapă a Dinamo- 
viadei de volei nu a produs 
modificări în privința prime
lor locuri. La masculin, Ruda 
Hvezda Praga nu mai poate 
fi detronată, chiar dacă ar 
pierde cu 0—3 meciul cu Di
namo București. Ea a acumu
lat 3 victorii (setaveraj 9—2), 
pe cînd Dozsa Budapesta, 
care și-a încheiat jocurile, are 
setaverajul 9—7. în meciul 
de astăzi (n.r. 
liștii maghiari 
3—0 (11, 12, 
Spartak-Levski, 
cui al doilea în clasament Ei 
învinseseră, surprinzător, vi
neri pe Dynamo Berlin cu 
3—2. care ocupă astfel locul 
3. Singurul meci masculin 
care a rămas de disputat. 
Ruda Hvezda—Dinamo Bucu
rești, programat duminică, de 
la ora 18, mai poate produce 
o modificare doar în partea 
inferioară a clasamentului. 
In caz de victorie, indiferent 
la ce scor, bucureștenii ce
dează voleibaliștilor sofioți 
„lanterna". Dacă vor fi în
vinși se vor clasa pe ultimul 
loc ! !

Simbătă, echipa feminină 
bucureșteană a întîlnit, în- 
tr-un meci în care nu avea 
nici o șansă, pe Dinamo Mos
cova, în fața căreia nu a pu
tut să cîștige nici un set Era 
și firesc, judecind după dife
rența de valoare dintre cele 
două formații. Deși moscovi
tele ne-au părut decise să-și 
menajeze oarecum forțele 
pentru partida cu Amnoka 
— derbyul acestei competi
ții —, voleibalistele noastre 
nu au sesizat acest lucru, nu 
au forțat cîștigarea măcar a 
unui set Totuși, ele au reușit 
să le pună deseori în dificul
tate pe deținătoarele „Cupei 
campionilor europeni" și, cu 
mai multă concentrare în joc, 
ar fi putut cîștiga un set 
(lipsit însă de importanță în 
disputa cu Dozsa Budapesta, 
pentru locul 3, deoarece cine

posibilă 
In pri- 

pronun-

ieri) voleiba- 
au învins cu 
1) combinata 

obținînd lo-

ciștigâ întîlnirea directă ocupă 
acest loc, iar învinsul poate 
coborî pînă la locul 6, în 
funcție de setaveraj).

Ce a făcut Insă 
înfrîngerea cu 0—3 ? 
mul rînd. carențele
țațe ale campioanelor noastre 
la preluarea din serviciu — 
capitol deficitar la toate e- 
chipele românești feminine 
sau masculine. In al doilea 
rir.d, lipsa unei coordona
toare de joc, care să dirijeze 
cu precizie atacurile. Mai 
pregnant decit oricînd s-a vă
zut, în acest meci, că Dinamo 
își reduce în timpul jocului 
la două treimi potențialul 
real, din cauza greșelilor la 
preluare și la pasa pentru 
atac, aceasta din urmă incon
venabilă pentru trăgătoare în 
majoritatea situațiilor. De 
asemenea, blocajul—care tre
buia să însemne o armă prin
cipală în acest meci — nu s-a 
înălțat întotdeauna suficient 
și prompt Probabil că antre
norul
nescu 
trieră 
jării
cu Dozsa Budapesta, care are 
o importanță mai mare pen
tru poziția pe care o țintește 
în clasament Dinamo. Așadar, 
scor 3—0 (7, 4, 12) pentru Di
namo Moscova.

Alte rezultate: feminin: 
Amnoka—Ruda Hvezda 3—0 
(4, 2, 1), Dynamo Berlin — 
Dozsa Budapesta 3—1 (9, —12, 
11, 11) ; masculin : Dozsa 
Budapesta—combinata Spar
tak— Levski 3—0 (11, 12, 1).

Gheorghe Constanti- 
a indicat această ma
de joc în ideea mena- 

forțelor pentru meciul

0 BOMBA PAȘNICĂ, BAR PUTERNICĂ
• Echipa de rugby XV a 

comun I • „Leii" au antrenor.
Ang liei face antrenamente în
antrenor adjunct, administrator

si... decontează cheltuielile de călătorie ! • Rugbyul (ipocrit)
a murit — trăiască rugbyul I • Adio diletantismului și plezirismului

Săptămîna trecută, pe impeca
bilul, tipic britanicul gazon al 
lui Leicester Foot-ball Club, a 
explodat aparent pașnica, tăcuta, 
dar puternica bombă sportivă 
care marchează sfîrșitul unei 
epoci (dacă nu chiar falimentul 
unei optici nerealiste) din istoria 
sportului cu balonul oval. Era, de 
fapt, a treia asemenea explozie : 
mai avusese (experimental...) 
loc cîte una, în august și în sep
tembrie, dar pentru prima oară 

. un ziarist neinsular, în speță unul 
‘„dintre specialiștii cotidianului 

francez i,l’Equipe“, Jean-Jacques 
Simmler, era de față. Dar, în de
finitiv, despre ce este vorba ?

Nu e prea complicat, în pofida 
importanței pe care o prezintă 
antrenamentul comun al jucători
lor de rugby ;.XV“ selecționați în 
vederea reprezentării Angliei în 
Turneul celor cinci națiuni ! Da, 
în sfîrșit, Rubiconul fusese tre
cut, rigiditatea anacronică a „In
ternational Board“-ului fusese 
nevoită să cedeze în fața acestei 
necesități ce marca evoluția pînă 

• la maturitate a rugbyului. Timp 
de aproape un secol, legea celor 
48 de ore (intervalul maxim de 
timp precedînd un meci în care 
este permisă, după International 
Board, reunirea jucătorilor pentru 
un eventual antrenament comun) 
catalogase privirea cu seriozitate a 
competiției drept o formă de pro
fesionism. Iată - - - -
și așa agitat an 
anacronismului 
byul (ipocrit...) 
iască rugbyul 1

Amploarea dată de reputatul 
ziar parizian acestui autentic fla
grant delict este direct proporțio
nală cu semnificația faptelor de
scrise în reportaj și excelent ser
vită de comentariile din coloanele 
alăturate. Pentru că, pe 
antrenamentul comun în 
numirea 
antrenor 
nistrator 
tului, la 
crilegiu, 
cheltuielilor de călătorie determi
nate de aceste antrenamente, re
prezintă efecte componente 
evenimentului pe care l-am 
nit drept explozie.

încă anul trecut, galezii 
aprins fitilul care se termina 
drept în butoiul plin ochi cu pul
bere al rugbyului „aristocratic". 
Ei (respectiv federația galeză de 
specialitate) au invitat selecțio- 
nabilii la antrenamente dumini
cale (altă groaznică infracțiune !). 
în fapt autentice mini-stagii, al 
căror efect nu l-a putut contesta 
nimeni : reprezentativa Țării Ga
lilor s-a prezentat în surprinză
tor progres și a cîștigat Turneul 
celor cinci națiuni ! Puritanii (în 
al căror cor vocile scoțienilor, 
înfrînți de galezi chiar în pro
priul fief, Murrayfield, răsunau 
cel mai puternic), de altminteri 
majoritari în forul „ovalului XV“, 
au amenințat cu excomunicarea, 
dar pînă la urmă au fost nevoiți 
să cedeze: încă în luna martie, 
International Board a admis adu
nările cu precizarea că aceste de
ghizate antrenamente în comun 
nu trebuie să lezeze munca pro
fesională, studiile sau calitatea 
de amatori a jucătorilor.

„Această declarație impregnată 
cu umor și avînd o aparență de
suetă, scrie cotidianul parizian, 
era, în realitate, cea mai impor
tantă reformă suferită de rugby 
de Ia nașterea sa. Intr-adevăr, 
pentru prima dată era corectat 
spiritul său, căci se introducea 
o noțiune nouă, aceea de pregă-

însă că, în acest 
sportiv 1969, buba 
s-a spart :
a murit •

rug- 
tră-

lingă 
sine, 
unui 

admi- 
cuvîn-

unul antrenor, a 
adjunct și a unui 
în toată puterea 
care se adaugă (o, sa- 

blasfemie !) rambursarea

ale 
defi-

au

tire, ceea ce reprezintă In același 
timp acceptarea importanței mi
zei, în timp ce pînă atunci doar 
jocul prezentase interes".

încă de pe acum, rugbyul din 
Marea Britanie se află în plină 
efervescență de reclădire, pe te
melii din ce în ce mai serioase 
și, desigur, apropiindu-se rapid 
de realitățile sportului modern, de 
care îl despărțeau distanțe cu 
adevărat astronomice. „De acum 
încolo, scrie (cu evidentă drep
tate) ziarul francez, ce motive ar 
mai putea să opună International 
Board-ul perfectării întîlnirilor cu 
țările răsăritene, și în special cu 
România, ale cărei antrenamente 
comune cu participarea interna
ționalilor erau singurul reproș ce 
i se putea face pînă acum

Rămîne ca viitorul apropiat să 
ne aducă răspunsul la numeroase 
întrebări. Ce aspect va avea rug
byul, după ce, vreme de aproape 
un secol, fusese menținut într-o 
strictă izolare față de marile cu
rente ale evoluției sportive, ca să 
rămînă, totuși, în spirit esențial - 
mente amator pînă la cel mai 
înalt nivel competițional ? Ce vor 
deveni actualele forme de organi
zare a rugbyului, bazate pe dile
tantismul (și nu pe amatoris
mul...) practicanților ? Cine știe, 
poate că vom asista de acum în
colo chiar la crearea unui cam
pionat al Angliei (Țara Galilor și 
Irlanda își dispută, de cîțiva ani, 
o Cupă — evident, un campionat 
travestit, dar imperios necesar). 
Să nu uităm, de altfel, că pentru 
a putea relua, în 1939, după șapte 
ani de excomunicare, relațiile cu 
rugbyul insular, francezii au fost 
nevoiți să-și desființeze campio
natul (International Board con
sideră competițiile de acest gen 
drept un atentat la amatorism !).

în sfîrșit, pentru a completa în 
imaginația dv. efectele „bombei 
ovale", vă vopi reda o parte din 
interviul acordat ad-hoc de pre
ședintele lui Rugby Union (fede
rația britanică de specialitate), 
Dudley ...................
prezent 
stagi :

— Ce 
ședințe, . _ ___
s-ar antrena așa cum‘faceți dum
neavoastră astăzi ?

— Sînteți ziarist francez ? Re
gret, dar... nu vă pot răspunde. 
Dacă federația (franceză 
are probleme de pus, să o 
direct.

—- Dar, cu toate acestea, 
opune unor antrenamente 
echipei Franței ?

— ...Vă rog să nu insistați. Nu 
vă voi împărtăși gîndurile mele, 
dar cred că oficialitățile rugbys- 
tice din Franța ar face bine să 
întreprindă ceva...

— Jucătorii convocați aici pri
mesc vreo indemnizație ?

— DA, (n.n. este vorba de de
contarea Integrală a deplasării) 
pentru că noi, oficialii lui Rugby 
Union, i-am invitat. Mai țin să 
precizez că nu este un antrena
ment al echipei naționale, ci adu
narea a 30 de jucători pe care îi 
convocam ca să se distreze îm
preună și ca să petreacă o dumi
nică bună în aer liber (n.n. umo
rul britanic nu se dezminte !). 
în rest, vom respecta Întotdeauna 
regula celor 48 de ore a Interna
tional Board-ului în ce privește 
reunirea echipei naționale înain
tea meciurilor". »

Nu știm ce consecințe va avea 
această acțiune care ar putea in
troduce cu adevărat rugbyul XV 
în circuitul valorilor sportive mo
derne, de care a fost insistent 
izolat. Există însă unele certitu-

britanică
Kemp, ziaristului francez 
la acest al treilea mini-

ați spune, domnule pre- 
dacă și echipa Franței

nu se dezminte !).

după amiezii în localitate, 
rugbyștii din reprezentativa 
României 
rîndurile de 
seara, cînd li s-au alăturat 
Demian și Wussek- Vremea 
foarte neprielnică 
frig, vînt puternic

și-au
■ abia

completat 
vineri

ploaie, 
___ , _ nu 
le-a permis însă decit sîm- 
bătâ dimineața să facă un 
antrenament, urmat de Vi
zitarea terenului care 
găzdui duminică, cu începere 
de la ora 15,30 (ora Româ
niei), partida R. F, a Ger
maniei — România. Antre
norii Al. Teofilovici și D. 
Ione seu vor alinia următo
rul ,-XV" (în caz de acciden
tare. doi jucători pot fi în- 
locuiți): Durbac; Nica, Su- 
cru. Wussek, I rime seu,' Dra- 
gomirescu. Florescu ț Rășca- 
nu, Demian, Ciobănel; Șer- 
ban, Țufuianu; Dinu, Onuțu, 
Bariu. După cum se vede, 
au primit avizul
Țuțuianu, Ciobănel, Rășcanu,

Toni Turek, fostul 
portar al repre
zentativei vest- 
germane de fot
bal (component 
al echipei care în 
1954 a cucerit 
titlul mondial), în 
post de „bar
man*. Precizăm 
că este vorba de 
o serbare a ado
lescenților. unde 
singura băutură a 
fost... laptele.

va

medical

Dragomirescu și IrimescUș 
fapt care sporește încrederea 
tricolorilor în forțele proprii.

Din relatările conducerii 
tehnice a formației gazdă, 
se află că în formația vest- 
germană vor juca doar șase! 
dintre sportivii care au evo
luat cu doi ani în urmă la 
București, întrucît după ul
tima partidă (11—18 
Cehoslovacia), 
reținuți doar 
va disputa 
„Lindner".

S-au aflat 
nunte care atestă 
Selecționatei militare

au 
opt. 
pe

J CU 
mai fost 
Meciul se 
stadionul

citeva amă- 
valoareâl 
i bri-« 

tanice pe care o va înfrunta 
echipa română marți, la 
Diisseldorf, și anume că, la 
două zile după victoria Cez 
hoslovaciei 
vest-german 
tanici i-au 
cehoslovaci
dar, partida de marți va fi 
mult mai echilibrată decit se* 
sconta-

asupra „XV“-lul 
rugbyștii brî-* 

întrecut) pe cei 
cu 14—6! Așa-

cei

Zig-zag fotbalistic
ABONAMENT PE VIAȚA

Unul din fervenții supor
teri ai lui Stade de Reims, 
un oarecare Jean Guillome, 
în vîrstă de 74 de ani, este 
cunoscut în întreaga Franță 
prin faptul că asistă Ia me
ciurile eehipei preferate să
rind întotdeauna gardul sta
dionului. Cauza e simplă: 
dL Guillome este un om 
foarte econom !

In timpul unei astfel de 
„operații", originalul suporter 
a căzut de pe gard, trebuind 
să fie ridicat de Salvare. 
Fotbaliștii de la Reims l-au 
vizitat pe bătrîn la spital, 
i-au înmînat un imens bu
chet de flori în care era pus 
un... abonament pe viață 
meciurile clubului.

să ! 
voit 
tegoric lui Sanchez această 
distracție nevinovată. Moti
vul ? Jucătorii creionați de 
caricaturist atacă, la cea mai 
mică ocazie, cu deosebită 
furie poarta acestuia.

Antrenorul a fost ne- 
să-i interzică în mod ca-

„TTRGUL DE FETE"

CONTRA PLICTISELII

la

Portarul uneia din echipe
le fruntașe din Chile, Alfredo 
Sanchez, se deosebește de 
toți ceilalți confrați ai sai 
de pe glob. In cursul me 
ciurilor, cînd jocul se des
fășoară în jumătatea de te
ren a adversarului, Sanchez 
își ia creionul și bloc-notesul 
pentru a face caricaturile ju
cătorilor din echipa ad\ er-

CONCURSUL 
SUPERLATIVELOR

Fotbalul englez este la ora 
concursurilor de., superlati
ve. în sezonul trecut s-au 
desfășurat 46 diferite con
cursuri pentru desemnarea 
celor mai buni apărători, 
stoperi, mijlocași, portari, 
atacanți, celui mai bun jucă
tor al finalei Cupei Angliei, 
celui mai bun executant al 
penaltyurilor, celui mai bun 
apărător al acestora, celui 
mai disciplinat fotbalist, celui 
mai bun „marcator" etc. în 
actualul sezon s-a mai adău
gat și al 47-lea concurs, în 
care se va acorda titlul de 
„Mister 
cemat 
executa 
cări de _

Se pare că federația en
gleză de specialitate va tre
bui să achiziționeze o ma
șină electronică de calcul...

out", care va fi de- 
jucătorului care va 
cele mai multe arun- 
la margine.

Recent, s-a desfășurat în 
Italia, prima ediție a „Cupei 
Europei" la fotbal feminin. 
Finala competiției, desfășu
rată la Torino între selecțio
natele Italiei și Danemarcei, 
a revenit fotbalistelor ita
lience cu 3—1 (1—0).

Fotbalul feminin a cunos
cut în ultimii doi ani o mare 
dezvoltare în peninsulă. Se 
desfășoară campionate re
gionale și naționale, afluența 
de public este în continuă 
creștere. Real Torino, clubul 
cel mai important, intențio
nează, de altfel, să facă pri
mele achiziții de jucătoare 
străine. Impresarii italieni au 
făcut oferte avantajoase ju
cătoarei daneze Birgit Niel
sen, o funcționară din Co
penhaga în vîrstă de 21 de 
ani. De asemenea, sînt vi
zate Suzana Lopez (Spania), 
în prezent centru atacant Ia 
echipa feminină Luton Town 
(Anglia), și Mărise Lcsyeur, 
extremă a naționalei fran
ceze.

Internaționalele de tenis de masă ale Iugoslaviei

Maria Alexandru a cișligat finala de simplu

dini. Mai întîi, aceea că pînă și 
cele mai rigide foruri sportive 
(International Board al rugbyului 
se află la loc de cinste printre 
ele...) simt nevoia unei înnoiri 
profunde. In al doilea rînd, aceea 
că i se recunoaște acum compe
tiției oficiale dreptul la existență, 
renunțîndu-se la Impunerea dile
tantismului și a plezirismului. In 
sfîrșit, în al treilea rînd, aceea 
că echipei României poate (și 
trebuie) să 1 se facă loc în în
trecerea dintre marile puteri ale 
balonului oval.

Este un loc pe care-1 merită !

BELGRAD. 8 (Agerpres) : 
Au luat sfîrșit probele pe echi
pe ale campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale 
Iugoslaviei de la Sarajevo. în 
finală, la femei, U.R.S.S. a 
întrecut la limită, cu 3—2, 
formația României : Golubko
va — Mihalca 2—0 (21, 11), 
Rudnova — Alexandru 2—0 
(16, 12), Rudnova, Golubkova 
— Alexandru. Mihalca 0—2 
(-18, —11)), Golubkova — A- 
lexandru 0—2 (—11, —7), Rud
nova — Mihalca 2—0 (13, 13). 
La băieți a ciștigat Iugoslavia, 
cu 3—2, în fața Suediei.

Rezultate individuale : SIM
PLU FEMEI, sferturi de fi
nală : Alexandru — Neidert 
(Suedia) 3—0. semifinale : A- 
lexandru — Rudnova 3—1 (19, 
—15, 14, 20). Resler (Iugosla- 

Papp (Ungaria) 3—0.

semifinale :DUBLU FEMEI,
Alexandru, Mihalca — Geissler, 
Hovestadt (R.D.G.) 3—0, Rud
nova. Golubkova — “
Srbet 3—0. SIMPLU 
BAȚI, optimi : Șurbek — Hav- 
des 3—0, K. Johansson — A- 
melin 3—0. Slipancici — An
dersson 3—2, Korpa — Timar 
3—2.

In finala de simplu feminin, 
disputată simbătă seara, Ma
ria Alexandru a învins-o pe 
Ressler (Iugoslavia) cu 3—2 
(—15, —18, 15, 4, 12).

Resler, 
BAR-

GULYAS ÎNVINS!
La Budapesta a început în

tîlnirea dintre selecționatele 
de tenis ale Ungariei și Sue
diei. con tind pentru competi
ția internațională pe teren a- 
coperit „Cupa Regelui Sue
diei". După prima zi de în
treceri, scorul este egal: 1—1. 
Jucătorul suedez Bengtsson 
l-a învins cu 6—2, 3—6, 6—2 
pe Gulyas, iar Barany a cîș
tigat cu 6—1, 6—0 la
Zahr.

Turneul de polo 
de la Varșovia

Turneul internațional de 
polo pe apă de la Varșovia 
s-a încheiat cu victoria echi
pei Legia Varșovia. Pe locul 
secund s-a clasat selecționata 
orașului Kaunas, iar pe locul 
trei — „Cerno More" Varna, 
în ultimul meci, Legia Var
șovia a terminat la egalitatei 
3—3 (1-0, 1-1. 0-1, 1-1) 
cu selecționata Kaunas.
— ■ --------- - -

* WWfcW •*;***’
G. RUSSU-ȘIRIANU

Pamela Kilborn amenință 
recordul mondial la 100 m.g.

MELBOURNE 8. — Cu pri
lejul unui concurs atletic dis
putat la Melbourne, sprintera 
australiană Pamela Kilborri 
(medaliată cu argint în cursa 
de 80 m garduri la Jocurile 
Olimpice din Mexic) a cîști
gat proba de 100 m garduri 
cu excelentul rezultat de 12.8. 
Performanța realizată de Par 
mela Kilborn nu poate fi însă 
omologată ca record mondial, 
deoarece în timpul cursei ea 
a beneficiat de vînt favorabil 
(peste 2 m pe secundă) Ac
tualul record mondial al pro
be; este deținut de Karin 
Balzer (R.D. Germană) cu I

în open-ul de la Paris

TIRIAC ÎNVINGE PE PILICI!
• ILIE NASTASE A FOST ELIMINAT DE FRANCEZUL BARTHES

PARIS, 8 (Agerpres). în op
timile de finală ale turneului 
„open" care se desfășoară în 
sala sporturilor „Pierre de 
Coubertin" din capitala Fran
ței tenismanul român. Ion Ți- 
riac a obținut o frumoasă vic
torie în două seturi: 6—1, 
6—4, în fața redutabilului ju
cător profesionist Nikola Pi- 
lici (Iugoslavia). Țiriac îl va 
întilni acum pe olandezul 
Tom Okker. Celălalt jucător 
român, participant la turneu, 
Ilie Năstase, l-a avut ca ad
versar pe francezul Pierre 
Barthes. Acesta a reușit să-și

ia revanșa pentru înfrîngerea 
suferit^ la Wimbledon, cîștî- 
gînd în\rei seturi: 9—7, 4—6, 
6—3.

Alte rezultate: Taylor (An 
glia) — Drysdale 
3—6, 6—3, 6—4 ;
(S.U.A.) — Moore
6— 4. 6—3 ; Buchholz 
— Davidson (Australia) 3—6,
7— 5, 11—9; Newcombe (Au
stralia) — Beust (Franța) 
6—2, 6—3; Okker (Olanda) — 
Leclercq (Franța) 6—2, 6—2; 
Roche (Australia) — Spear 
(Iugoslavia) 10—8, 6—2.

(R.S.A.) 
Riessen 
(R.S.A.) 
(S.U.A.)


